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IntroduccióIntroducció

Que és?  Analitzem la ciutat i 

presentem una diagnosi  sobre 

A qui va dirigit?  Als tècnics 
municipals i governants. 

V l   i  d’Aj d   l  P  determinats aspectes crítics. Vol ser una eina d’Ajuda a la Presa 
de Decisions.

Per que serveix? Per 

conèixer idealment quina solució 
smart s’hauria d’aplicar a la ciutat.
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Coneix la teva ciutatConeix la teva ciutat…

Projectes actuals:

Per a implantar un projecte Smart City cal 

Projectes actuals:

Visió

• No es te una visió transversal de la ciutat i no Per a implantar un projecte Smart City cal 
conèixer la ciutat en els següents aspectes:

No es te una visió transversal de la ciutat i no 
s’aprofiten sinèrgies.

Alineació

Físic

D fi i l di d  

Subjectiu

P ió d l 

• No hi ha una alineació entre els objectius dels 
projectes i les necessitats reals de la ciutat.

Indicadors
• Defineix el medi de 

la ciutat
• Percepció del 

ciutadà• No disposen d’indicadors que permetin fer un 
estudi comparatiu de la seva evolució i la seva
eficàcia.

FinançamentFinançament

• No existeix un model de negoci que faci viable el 
projecte a la finalització de la prova pilot.
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IntroduccióIntroducció

EIX 5 eixos per 
classificar la ciutat.

MOBILITAT MEDI AMBIENT SERVEIS AL 
CIUTADÀ

ACTIVITAT 
ECONÒMICA GOVERNAMENT

ÀMBIT definició de 
cada eix en 4 àmbits

INDICADOR 
APARCAMENTS RESIDUS BENESTAR SOCIAL 

I SALUT MERCAT LABORAL ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA

INDICADOR 
QUANTITATIU 
indicador objectiu basat en 
dades estadístiques, que 
defineix el medi

TRANSPORT 
PÚBLIC ENERGIA EDUCACIÓ TURISME GESTIÓ

defineix el medi.

INDICADOR  
QUALITATIU 

GESTIÓ TRÀNSIT AIGUA I 
SANEJAMENT

SEGURETAT I 
EMERGÈNCIES

ACTIVITAT 
EMPRESARIAL TRANSPARÈNCIA

indicador subjectiu basat en 
la percepció i satisfacció del 
ciutadà. MOBILITAT 

SOSTENIBLE ESPAI PÚBLIC TECNOLOGIES TIC COMERÇ LOCAL PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA

Eina d ’anàl is i  i  d iagnosi  de  la  c iutat  per  a  la  implantac ió  d ’una so lució  smart



FuncionamentFuncionament
El punt de partida és la situació actual. 
D  l    di   li   

• Identificació serveis i àrees municipals.
De la zona a estudiar es realitza una 
enquesta adreçada al ciutadà, per tal de 
captar les diferents percepcions i estats 
de satisfacció dels serveis. Paral·lelament 

Mapa
• Situació actual.

de satisfacció dels serveis. Paral lelament 
s’analitzen diferents dades estadístiques i 
tècniques que defineixen el medi.

Aquesta informació es creua i es 
Anàlisi

• Indicadors de percepció (Enquestes de percepció
ciutadana).

• Indicadors quantitatius (Disseny i valorització).

processa mitjançant diferents formules 
per tal d’obtenir un nivell resultant i poder 
definir els aspectes crítics de la ciutat 
susceptibles de ser millorats

• Formula de creuament entre indicadors percepció i 
valorització dels quantitatius. 

• Visualització en gràfiques dels aspectes crítics.susceptibles de ser millorats.

El catàleg de solucions smart aporta 
propostes pels diferents àmbits que 
defineixen la ciutat.

Diagnosi
g q p

• Resultat obtingut de l'aspecte crític (eixos i àmbits).

defineixen la ciutat.

Catàleg

• Proposta de solució Samart a l'aspecte crític a millorar. 
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FuncionamentFuncionament
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Cost & FinançamentCost & Finançament

ConsultoriaConsultoria
Fase 1:  Anàlisi, eixos + Compromís

Fase 2: Diagnosi àmbits +  Propostag p

Fase 3: Assessorament tècnic Finançament
sostenible
Public Private Partnership

Crowdfunding

Subvencions

OpenData

Publicity
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Prova pilot:  Sector Barri vellProva pilot: _ Sector Barri vell

Barri:  CentreBarri:  Centre

Sector: BarriVell

Població : 3.149 hab.  

(3% població Girona)

Quina percepció del sector 
tenen els ciutadans que hi viuen?tenen els ciutadans que hi viuen?

La percepció dels ciutadans
coincideix amb les dades
estadístiques?
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Prova pilot:  MAPA ÀREESProva pilot: _ MAPA ÀREES

Identificació dels serveis i 
àrees de l’ajuntament de 
Girona

Relació serveis municipals – àrees –
responsables polítics – cap àrea i tècnicsresponsables polítics cap àrea i tècnics
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Prova pilot:  MAPA ÀREESProva pilot: _ MAPA ÀREES

Reunions amb responsables A d  21 L l d  GReunions amb responsables 
tècnics de diverses àrees i 
Plans vigents

Agenda 21 Local de Girona

Sistema d’Indicadors de 
sostenibilitat de Girona (SISGI)

ALCALDIA
• Smart City

• Sr. Jordi Valls
• Principals projectes relacionats

Smart Cities

Pla Local de Mitigació del Canvi
climàtic a Girona (PAES)

Pla de Mobilitat de Girona (PMU)

MOBILITAT
• Seguretat, , Mobilitat i Via

pública
• Sra. Merçè Teixidor
• Pla de Mobilitat Urbana

SERVEIS SOCIALS
• Serveis Socials
• Sra. Teresa Salvador
• Pressupostos participats barris

Pla de Mobilitat de Girona (PMU)

Pla de SeguretatViària

Memòria de Gestió de residus

Pla Local d’equipaments culturals
de Girona (PLEC)

SOSTENIBILITAT
• Gestió de residus
• Sr. Jaume Puxan
• Gestió de residus al barri Vell

SOSTENIBILITAT
• Medi Ambient
• Sra. Laura Mascort
• Eficiència energètica

de Girona (PLEC)

Pla estratègic de Cultura _Girona

Full de ruta “Girona smartcity”
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Prova pilot:  ANÀLISIProva pilot: _ ANÀLISI
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Prova pilot:  ANÀLISIProva pilot: _ ANÀLISI

RESULTATS 5 EIXOS GRÀFIQUES RESULTANTS PER 

INDICADORS QUALITATIUS

Resultat percepció pels 20 àmbits

RESULTATS 5 EIXOS 
SUSPENEN : GOVERNANÇA, 
MOBILITAT i SERVEIS AL CIUTADÀ
APROVEN: ECONOMIA, MEDI AMBIENT 

EIXOS  i ÀMBITS 

Resultat percepció pels 20 àmbits

RESULTATS 20 ÀMBITS
MÉS VALORAT: ACTIVITAT 
EMPRESARIAL (7,4)EMPRESARIAL (7,4)
MÉS CRÍTIC : PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA (2,2)

Resultat percepció pels 5 eixos
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Prova pilot:  ANÀLISIProva pilot: _ ANÀLISI INDICADORS QUANTITATIUS

70 INDICADORS QUANTITATIUS

70 VALORS QUANTITATIUS  (-1, 0, 1)

VISUALITZACIÓ 
INDICADORS 
QUANTITATIUSQUANTITATIUS
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Prova pilot:  DIAGNOSIProva pilot: _ DIAGNOSI

RESULTATS 5 EIXOS 

Resultat CREUAMENT pels 5 
eixos

RESULTATS 5 EIXOS 
SUSPENEN : GOVERNANÇA, 
MOBILITAT i SERVEIS AL 
CIUTADÀ
APROVEN: ECONOMIA, MEDI 
AMBIENT 

RESULTATS 20 ÀMBITSRESULTATS 20 ÀMBITS
MÉS VALORAT: TRANSPORT 
PÚBLIC (7,1)
MÉS CRÍTIC : PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA (1,5)Resultat CREUAMENT pels 20 àmbits
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Prova pilot:  CATÀLEGProva pilot: _ CATÀLEG

Plataforma de participació i col.laboració de la
Junta d’Andalusia creada amb l’objectiu de fomentar laJunta d Andalusia creada amb l objectiu de fomentar la
participació ciutadana en tots els aspectes de la vida
pública, tant en l'àmbit civil com en el polític.

Permet als ciutadans aportar propostes i que aquestesPermet als ciutadans aportar propostes i que aquestes
siguin votades per la resta de ciutadans.

Eina per a que els ciutadans prenguin part de les Eina per a que els ciutadans prenguin part de les 
decisions de la ciutat; 
Fàcil d’utilitzar i accessible; 
El ciutadà pot fer seguiment de les propostes;
Fomenta la transparència del Govern;Fomenta la transparència del Govern;
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Prova pilot:  SOLUCIÓProva pilot: _ SOLUCIÓ

CREACIÓ D’UNA PLATAFORMA ASPECTES CLAU: 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA: 
Publicar a Internet propostes de l’ajuntament

Possibilitat d’aportar idees o propostes
que posteriorment s’incloguin en la
planificació del govern;

per a ser valorades pels ciutadans;

Permetre als ciutadans que facin les seves
i i l d

planificació del govern;

Possibilitat de votar idees o propostes que
siguin importants pels ciutadans;

Possibilitat de comentar idees o
propostes per a que aquestes siguin valorades
per la resta de veïns i posteriorment
incorporades a les polítiques municipals;

iniciatives suggerides pels ciutadans;

Possibilitat de compartir les propostes a
través de canals socials;

P b l d l f i dPossibilitat de valorar o fer un rànquing de
propostes per tal de desenvolupar les més
interessants o que preocupin més als
ciutadans;

La participació ciutadana ha de ser
una de les prioritats d’un Govern
Ob tObert
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ConclusionsConclusions

Els ciutadans són el centre de qualsevol

PROPERS PASSOS:

Els ciutadans, són el centre de qualsevol
ciutat i del seu model de govern. Cap ciutat
podrà ser smart, si no és capaç
d’augmentar la satisfacció dels seus

Eina que es pot automatitzar i escalar;

Els indicadors de percepció es podriend augmentar la satisfacció dels seus
ciutadans. obtenir a través xarxes socials, Gironain,

o a través d’una plataforma web del
propi l’ajuntament;

Les dades obtingudes podrien servir de
base per a desenvolupar nous projectes
o serveis ciutat (Open Data).

Implantar una plataforma de participació
ciutadana per a fer seguiment del
projecte.
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