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ANEXO IV: O SISTEMA DE INFORMACIÓN DA RCC 
 
 
 
1. OBXECTO 

Construción dun servizo web accesible desde navegadores compatibles co 
estándar W3C DOM para xestionar as instalacións da RCC e divulgar o 
funcionamento da Rede entre a cidadanía. 

A web debe amosar información estática e dinámica da organización e 
actividades dos centros e posibilitar os servizos telemáticos necesarios para 
que os técnicos da Rede poidan organizar, planificar, medir e avaliar os 
recursos e o funcionamento da RCC. Tamén debe permitirlles aos cidadáns o 
acceso á información que se defina dentro do sistema, así como posibilitar e 
fomentar a súa participación activa. 

 

2. PRINCIPIOS 

Os principios aos que se debe axustar o sistema de información da RCC son 
os seguintes: 

 Estratexia funcional para actualizar os datos nun servizo online cun 
entorno amigable. 

 Carga da información histórica existente na base de datos. Utilización 
do material previo dispoñible, incluíndo datos de instalacións, espazos e 
salas e os mockups orientativos das interfaces de usuario. 

 Posible conexión e interoperabilidade do sistema coas aplicacións e 
servizos que indique o Concello (por exemplo: vinculación co Padrón de 
Habitantes, co sistema de información horaria do transporte urbano, co 
sistema de xestión de incidencias ou co sistema de pagamento de 
prezos públicos).  

 Colaboración na implantación do sistema nos servidores municipais. 

 Acompañamento, colaboración e formación na implantación de uso da 
aplicación, e elaboración da documentación necesaria para o proceso. 

 Responsabilidade sobre o mantemento e seguridade do sistema e das 
tecnoloxías empregadas no desenvolvemento da aplicación. A empresa 
deberá propor un plan de mantemento a dous anos, que inclúa 
mantemento e seguridade do CMS e dos seus módulos, así como dos 
aplicativos adicionais que se integren con eles. 
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3. COMPOÑENTES DO SISTEMA DE INFORMACIÓN 

A. PARA DESENVOLVER E EXECUTAR DURANTE O PRIMEIRO ANO DE 
VIXENCIA DO CONTRATO 

I. Sitio web.  A través dun sitio web a poboación e todos os axente 
potencialmente envolvidos no funcionamento da RCC poderán coñecer de 
forma instantánea os contidos almacenados no sistema de información, sexan 
estáticos (textos, imaxes, vídeos, etc.) como dinámicos, entre estes últimos os 
habitualmente xestionables a través de CMS e dos seus módulos e extensións 
(novas, RSS, calendarios, xestión de mailings, creación de formularios, etc.) e 
os que requiren de consultas específicas á base de datos do sistema de 
información da Rede (informes, gráficos, visualizacións de datos). 

Debe responder ás seguintes características: 

 Deseño reactivo (‘responsive’): Permitirá a súa utilización en 
dispositivos portátiles e móbiles cunha resolución de pantalla de cando 
menos XGA. 

 Tecnoloxía: A plataforma de aplicación será Drupal a correr sobre 
LAMP.  Agás imposibilidade técnica ou complexidade extrema 
debidamente xustificada, o sistema de información deberá estar 
baseado en software libre. Todo o código do desenvolvemento será 
liberado polo Concello para o seu uso pola comunidade. 

 Servidor: O sitio web estará almacenado en servidores municipais e 
accederase a través dun subdominio da web municipal (as 
especificacións do servidor indicaranse e acordaranse co Concello trala 
adxudicación dos traballos). 

 Xestor de notificacións: Permitirá o envío automatizado de avisos aos 
usuarios, tanto para informar de contidos e reservas como para 
cuestións loxísticas das súas contas e novidades ou cambios na 
plataforma. Estas notificacións poderán adquirir diferentes formas e 
soportar diferentes dispositivos (email, SMS, notificacións de apps, etc). 

 Entorno amigable de visualización de datos: As informacións 
amosadas para cada un dos centros estarán baseados en gráficos e 
facilitar unha comunicación intuitiva e áxil. Avaliarase positivamente a 
existencia de infografías dinámicas e mesmo interactivas.  

 Xestor de formularios: Existirá un xestor de formularios configurable co 
que se poderán rexistrar paquetes estruturados de información. 

 Xestor de espazos: Haberá un xestor configurable co que poderán 
rexistrar os espazos da RCC de xeito que lle permitan a calquera persoa 
autenticada realizar prerreservas, reservas, confirmacións e anulacións, 
e consultar o estado libre/ocupado dos mesmos, así como exportar 
datos e emitir informes estatísticos de uso (véxanse a modo de exemplo 
as funcionalidades do paquete MRBS http://mrbs.sourceforge.net/ ). 

http://mrbs.sourceforge.net/
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 Sistema de incidencias: Deberá adoptar ou integrarse co sistema 
informático municipal de incidencias, conforme as indicacións que 
realice os técnicos municipais durante o desenvolvemento do sistema.  

 Seguridade: Terá un sistema de autenticación e credenciais para o 
rexistro e acceso de usuarios aos servizos de administración e uso da 
aplicación. 

 Idioma: O aplicativo deberá funcionar como mínimo en idiomas galego e 
castelán, co primeiro como idioma predefinido que a persoa usuaria 
poderá mudar á vontade de forma perdurable. 

O mapa do sitio deberá incluír os seguintes contidos mínimos: 

 Inicio. A páxina de chegada debe expoñer a identidade unitaria da RCC, 
explicar brevemente os principais servizos dispoñibles na web e amosar 
un resumo da axenda de actividades por data ou localización. Pode 
funcionar como portal incluíndo widgets ou caixas simplificadas do resto 
de compoñentes. 

 Mapa de centros. Mapa (tipo OpenStreetMap, OpenLayers, Leaflet ou 
similar) coa localización das instalacións, xestionable dende o 
Administrador, que dará acceso directo á ficha e aos contidos vinculados 
con cada un. 

 Ficha de centro. Cada instalación posúe unha páxina propia, que 
amosará: 

o Informacións estáticas definidoras da RCC e identificativas das 
instalacións (historia, espazos, salas, infraestruturas, 
equipamentos e servizos), que tomarán como base os contidos 
actualizados da web existente e os ampliará para incorporar 
outras informacións suplementarias que serán subministradas 
unha vez completado o sistema ou os módulos que 
correspondan. 

o Información dinámica relativa á xestión da RCC e do programa de 
actividades, e, en xeral, a toda a información susceptible de 
almacenarse na base de datos que se xere durante o traballo 
ordinario co sistema. 

 Axenda de actividades. Poderá visualizarse tanto para a totalidade da 
rede, por centros ou por espazos e salas (tres niveis), en formato 
axenda ou calendario subscribible, con filtros de consulta por datas, 
horas e lugares, onde os usuarios poidan ver e compartir a información 
completa de cada actividade. Debe permitir funcións de xestión de 
actividades, como reserva de salas, proposta de novas actividades ou 
avaliación de actividades pasadas.  

 Visualización de datos. Páxina na que se representarán comparativas 
estatísticas entre centros a través da representación de gráficos de 
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barras, de liñas e de dispersión, permitindo o contraste de 2 ou máis 
variables numéricas e categóricas de datos –relativas ás infraestruturas, 
actividades, persoal, usuarios, ratios económicas- incluídas o tempo –
con filtros axustable que permitan presentar a información por anos, 
trimestres, meses, semanas e días- e a localización –en tres niveis: 
rede, centro e espazo ou sala-. O desenvolvemento fará uso preferente 
das linguaxes d3.js ou Raphaël e debe permitir a impresión ou 
exportación dos gráficos e visualizacións producidos. Aínda que 
destinada aos usuarios deberá poder definir e proporcionar 
visualizacións ás que só teña acceso o persoal técnico e as persoas que 
este autorice.  

 Frontoffice do aplicativo de xestión. Usando un navegador de 
internet, mediante autenticación de usuario/a (HTTPS, certificados, etc.) 
e accedendo a través desta web, usuarios internos e externos 
debidamente autenticados poderán operar contra a base de datos na 
que descansa o sistema de información e xestionar a actividade 
ordinaria da RCC, rexistrando, supervisando e producindo as 
informacións e os documentos necesarios para un funcionamento 
eficiente e transparente da Rede. 

II. Base de datos. Definirase a arquitectura da información e deseñaranse os 
informes e memorias tipo necesarios para o correcto funcionamento dos 
procedementos internos municipais, habilitando a posibilidade de definir novos 
modelos a partir das informacións almacenadas no sistema. A base de datos 
que dá soporte ao aplicativo de xestión estará composta, orientativamente e 
sen ánimo exhaustivo, polas táboas/consultas e campos seguintes: 

 Infraestruturas e equipamentos 
- Inmobles 

 Tipoloxía territorial 
 Tipoloxía funcional 
 Datos estáticos 

- Espazos 
 Salas especializadas 
 Salas normativizadas 
 Salas polivalentes 
 Espazos expositivos 
 Espazos técnicos 
 Espazos abertos 
 Despachos 
 Salas reservadas 
 Almacéns 
 Datos estáticos 

 Materiais Inventariables (darase información sobre a existencia de 
equipamento básico en cada sala) 

- Inventario 
- Reservas 
- Incidencias e suxestións 
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 Programación 
- Actividades 
- Edicións 
- Quendas 
- Estado (proposta, programada, executada, avaliada, arquivada) 
- Temáticas das actividades (varios niveis de agregación) 
- Públicos obxectivo 
- Usuarios (inscricións, pagamentos, asistentes, diplomas, avaliacións) 
- Organizador/Programador 
- Monitores/as 
- Inscricións 

 Información económica 
- Tarifas 
- Pagamentos 
- Ingresos por inscricións 
- Ingresos doutro tipo 
- Custos directos 
- Custos indirectos 
- Amortización 

 Persoal 
- Municipal 
- Adxudicataria 
- Subcontratado 
- Outro persoal 

 Directorio de usuarios individuais 
 Directorio de entidades 

- Empresas e profesionais autónomos 
- Asociacións veciñais 
- Asociacións sectoriais 
- Outras entidades 

 Directorio de usuarios/as do sistema de información 
- Superadministradores/as: Técnicos con acceso a toda a xestión da 

plataforma. 
- Administradores/as: xestores de Centro, técnicos do concello e 

empregados asignados da empresa contratada, con acceso completo 
á xestión asociada ao centro ou os centros que xestionan 

- Programadores/as de actividades: xestores de Centro, técnicos do 
concello e empregados asignados da empresa contratada, con 
acceso completo á xestión asociada ao centro ou os centros que 
xestionan. 

III. Terminais táctiles. Dez terminais con cadanseu soporte e conexión á 
internet, localizados nos recibidores das instalacións RCC e noutras 
instalacións municipais indicadas pola Concellaría de Acción Cultural, 
permitirán á persoa usuaria realizar presencialmente as mesmas consultas e 
operacións realizables que desde un equipo informático de sobremesa ou 
portátil ordinarios. O desenvolvemento do sitio web garantirá para iso a 
compatibilidade cos dispositivos táctiles. A información mostrada de forma 
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predeterminada nestes terminais será de contexto espacial da instalación no 
seu contorno e na cidade, os servizos e a axenda de actividades nel 
programadas.  

B. PARA DESENVOLVER E EXECUTAR DURANTE O SEGUNDO ANO DE 
VIXENCIA DO CONTRATO 

IV. App. A través dun aplicativo móbil desenvolvido como mínimo para a 
plataforma Android o público terá acceso aos contidos e funcionalidades 
básicas do sitio web, cando menos: mapa de localización, información básica 
de inmobles, servizos existentes, axenda de actividades, inscricións e 
pagamento.  O aplicativo móbil deberá facer uso dos sensores e capacidades 
nativas do dispositivo para mellorar a experiencia de uso, como por exemplo 
notificacións de pantalla para avisos de eventos, ou acceso á localización e 
orientación do dispositivo para indicar a proximidade a centros e navegación 
até eles. 

V. Tarxetas de usuario/a. A tarxeta é un instrumento persoal e intransferible 
de identificación, acceso e/ou pagamento no ámbito das instalacións e 
actividades da RCC, compatible tecnicamente co sistema de información 
deseñado nos puntos anteriores. O servizo inclúe o subministro da tecnoloxía 
de software, 10 lectores e 2 gravadoras, así como a emisión ou impresión de 
5.000 tarxetas. O sistema de información tamén contemplara algún outro 
medios de identificación electrónica como certificados electrónicos, firmas, 
selos, claves concertadas ou calquera outro que o Concello considere válido. 

6. Pasarela de pagamento. Permitirá á poboación xeral efectuar pagamentos 
de inscricións a través de internet ou do smartphone mediante varios métodos 
de pagamento (tarxeta de débito, tarxeta de crédito ou servizos web 
específicos). Acordarase cos servizos económicos municipais a incorporación 
de mecanismos novos e/ou a adaptación aos existentes xa en funcionamento 
no Concello. 

 

4. DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR 

1. Programación temporal 
a. Planificación 
b. Deseño 
c. Desenvolvemento 
d. Testaxe 
e. Implantación 

2. Orzamento xustificado 
3. Descrición de experiencias previas do equipo de traballo 
4. Plan de mantemento 
5. Esquema de bases de datos 
6. Descrición técnica das tecnoloxías propostas e arquitectura do sistema 

para asegurar as funcionalidades dos compoñentes 
7. Melloras suxeridas 
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5. MOCKUPS 
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