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Presentació
En aquest manual d’ús s’exposen les característiques i funcionalitats del portal de dades
obertes de l’Ajuntament de L’Hospitalet, que és el mitjà per possibilitar l’accés de la
ciutadania, de les organitzacions i de les institucions a les dades municipals en formats oberts i
reutilitzables per tal de promoure’n l’ús, el retiment de comptes i el coneixement compartit.
El document té diversos apartats: inicialment es descriu l’estructura general del portal posant
l’èmfasi en el catàleg de dades i en les visualitzacions interactives. A continuació, s’explica en
profunditat el funcionament del catàleg de dades, que és l’espai on l’Ajuntament penja les
dades municipals en formats oberts. Tot seguit, es mostra què pot fer un usuari amb les dades
que publica l’Ajuntament i s’expliquen les passes per fer filtres, mapes o gràfics. Després,
s’indica com crear un compte al portal per compartir els materials elaborats amb altres usuaris
I finalment, es mostra la bibliografia i els recursos emprats en l’elaboració d’aquest manual
d’ús.
Al llarg del document es resolen alguns dubtes que poden sorgir mentre consultes el portal.
Per fer-ho més fàcil hem afegit un apartat específic de dubtes al final del manual d’ús. Consulta
directament aquest apartat si tens poc temps per llegir-lo sencer.
Recorda que pots accedir al portal de dades obertes mitjançant l’adreça electrònica
així com a través del web de l’Ajuntament de L’Hospitalet http://www.l-h.cat.

,

Benvinguts i benvingudes a les dades obertes de l’Ajuntament de L’Hospitalet!
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1. Estructura del Portal
La pàgina d’inici del portal de dades obertes de l’Ajuntament s’estructura en sis blocs, que es
diferencien per l’aparença:

Capçalera

Menú principal

Conjunts de dades

Visualitzacions
interactives

Govern obert
Peu de pàgina
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Capçalera

La capçalera del portal enllaça amb diverses pàgines del web principal de l’Ajuntament:
-

La ciutat: espai d’informació general de la ciutat, on hi ha les principals dades
estadístiques de L’Hospitalet i diversos telèfons d’interès.

-

L’Ajuntament: espai on hi ha informació sobre l’alcaldessa, l’organització municipal, la
gestió municipal i la imatge corporativa de l’Ajuntament.

-

: accés al directori de la ciutat

-

: accés al cercador de tràmits de l’Ajuntament

-

: accés al plànol del municipi, on es poden representar serveis i equipaments

-

: canvi d’idioma del portal de dades obertes al castellà

Menú principal

Aquest apartat dona accés a la majoria de funcionalitats del portal.
-

Inici: des de qualsevol pàgina del portal es pot retornar a la pàgina d’inici fent clic
sobre aquest botó.

-

Preguntes freqüents: hi trobareu una introducció a les dades obertes, així com
preguntes i respostes breus on es presenta la filosofia i les característiques generals
dels projectes d’obertura de dades; els termes més freqüents; com entenem l’obertura
de dades des de l’Ajuntament de L’Hospitalet i altra informació útil per als usuaris del
portal. Des d’aquesta pàgina podreu accedir a informació més detallada emprant els
enllaços disponibles.
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-

Catàleg de dades: s’accedeix a tots els conjunts de dades que l’Ajuntament de
L’Hospitalet posa a disposició de tothom en formats oberts i reutilitzables, i sempre
tenint en compte les limitacions previstes a les lleis. A més dels conjunts de dades, en
aquest apartat hi ha altres elements com gràfics, mapes o vistes filtrades elaborats a
partir de les dades en brut. El contingut del portal s’anirà ampliant periòdicament a
mesura que es disposin de noves dades.

-

Recursos: s’accedeix a un conjunt d’eines relacionades amb el portal. Per exemple, hi
trobareu aquest manual, l’espai per a desenvolupadors i les estadístiques d’ús del
portal.

-

Ajuda’ns a millorar: s’accedeix a un formulari des del qual podeu fer arribar idees
relacionades amb el portal, suggerir l’obertura de nous conjunts de dades o compartir
les aplicacions que heu creat amb la informació del publicada. En cas que detecteu
errades o hi hagi problemes per accedir a alguna dada, empreu aquest formulari per
fer-nos-ho saber. Per tal de rebre resposta, caldrà que indiqueu el nom i els cognoms,
NIF, telèfon i correu electrònic.
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Conjunts de dades

Fent clic sobre les icones d’aquest apartat accedireu als conjunts de dades del portal
classificats per categories temàtiques, així com als gràfics, mapes i vistes filtrades elaborats a
partir de les dades en brut. A continuació, es detalla el tipus d’informació que podeu trobar a
cada categoria, al marge que encara no hi hagi un conjunt de dades disponible.
-

Administració: aquí hi haurà dades referides al funcionament de l’Ajuntament de
L’Hospitalet, com ara contractació, pressupostos o retribucions.

-

Economia i ocupació: aquí hi haurà dades sobre l’activitat comercial i empresarial de
L’Hospitalet, l’oferta de llocs de treball a la ciutat o els principals indicadors econòmics
del municipi.
Agenda: aquí hi haurà dades sobre els actes i les activitats programats a la ciutat.

-

Territori i espai públic: aquí hi haurà dades sobre obres públiques, carrers, habitatge,
aparcaments, infraestructures, carrils bici o inversions.

-

Població: aquí hi haurà dades referides a l’estructura i a la composició de la població
de L’Hospitalet, així com les principals estadístiques demogràfiques.

-

Eleccions: aquí hi haurà dades sobre els resultats dels processos electorals celebrats a
L’Hospitalet.

-

Mapes: aquí hi haurà dades amb un component territorial, que permeten la
representació de la informació en un plànol de la ciutat i fer-la més visual i
georeferenciada.

-

Serveis i equipaments: aquí hi haurà dades sobre els serveis municipals i equipaments
ubicats a L’Hospitalet.
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Visualitzacions interactives

Per l’Ajuntament és essencial que el potencial de les dades obertes arribi a tothom, tinguin o
no coneixements informàtics. Per això, el portal inclou un seguit de visualitzacions
predefinides que mostren les dades de manera senzilla i intuïtiva, fent servir representacions
gràfiques interactives i accessibles amb un sol clic. L’aparença d’aquest bloc anirà variant a
mesura que s’hi incorporin noves visualitzacions sobre temes diversos. A continuació, es
presenten algunes de les visualitzacions que ja estan disponibles al portal.
En aquest espai, anomenat Plataforma d’Informació de l’Ajuntament (PIA) es mostren
estadístiques sobre les notícies, els actes i els tràmits municipals més consultats per la
ciutadania al web municipal; les principals dades de població; resultats de les eleccions
o les puntuacions en les avaluacions de transparència en què participa l’Ajuntament.
Per accedir-hi, només cal fer clic a cada icona.
Exemples de pantalles de la Plataforma d’Informació de l’Ajuntament
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Totes les pantalles del PIA tenen una aparença similar; diversos quadres en què es mostren
gràfics, mapes, text i informació numèrica. Les pantalles incorporen desplegables perquè
l’usuari visualitzi les dades que més l’interessin. És possible fer filtres temporals i territorials de
les dades.
Aquestes icones permeten imprimir la informació que es mostra en pantalla i
descarregar les dades en un full de càlcul perquè pugueu analitzar-les i reutilitzar-les
vosaltres mateixos.

Una altra visualització disponible al Portal és l’Agenda de la ciutat, on es mostren les
activitats que es fan a L’Hospitalet sobre un plànol.

La visualització de l’Agenda incorpora diversos apartats:
-

Resum de dades i suggeriments: aquí hi ha el recompte d’algunes de les dades de
l’agenda, com ara el nombre total d’activitats. L’espai “Vols fer suggeriments?” és un
altre dels canals previstos per fer-nos arribar dubtes i propostes, que s’adreçaran a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

-

Desplegables: aquí podeu filtrar pel dia en què se celebra l’esdeveniment; la temàtica
de l’acte; el públic a qui s’adreça i el barri de la ciutat on es fa.

-

Plànol: aquí es mostra l’emplaçament on té lloc cada acte. El número dels marcadors
reflecteix el recompte d’actes que se celebren en aquell espai. Clicant-hi, pots veure la
relació d’esdeveniments i obtenir més informació dels que t’interessin més al web
municipal.
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Govern Obert

En breu, aquest apartat enllaçarà amb les pàgines web dels quatre pilars del govern obert de
l’Ajuntament de L’Hospitalet: la transparència, les dades obertes (portal que s’està descrivint),
la participació i la proximitat i bona administració.

Peu de pàgina

El peu de pàgina del portal inclou els apartats següents:
-

Novetats: aquí hi ha la informació més recent sobre el portal de dades obertes, com la
publicació de nous conjunts de dades, l’actualització d’informació que ja estava
disponible o noves visualitzacions.

-

Avís legal-Condicions generals: aquí hi ha informació sobre els termes d’ús del portal
de dades obertes. Entre d’altres qüestions, es defineix qui es considera usuari del
servei, la llicència aplicable a la reutilització de les dades, la responsabilitat de l’usuari
quan fa servir les dades i altres restriccions legals.

-

Política de privacitat i seguretat: aquí s’enllaça a l’avís legal del web de l’Ajuntament
de L’Hospitalet.

-

Contacte: s’accedeix al formulari descrit a l’apartat “Ajuda’ns a millorar”, des del qual
podeu fer arribar les idees relacionades amb el Portal, suggerir l’obertura de nous
conjunts de dades o compartir les aplicacions creades amb la informació del Portal.

-

: s’accedeix a les xarxes socials de l’Ajuntament i al correu electrònic
per contactar-nos.
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2. Funcionament del catàleg de dades
Com s’ha exposat a l’apartat anterior, en aquest espai es troben les dades que l’Ajuntament de
L’Hospitalet posa a disposició de la ciutadania, les organitzacions i les institucions en formats
oberts i reutilitzables. S’hi accedeix des del menú principal i clicant sobre les icones que
agrupen els conjunts de dades per categories temàtiques.

Cercador i
accessos
directes
Ordenació
Categories

Tipus de
vista

Elements

Etiquetes

Nombre
d’elements

Peu de pàgina
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El catàleg de dades té les funcionalitats següents:
-

Cercador i accessos directes: aquí podeu introduir una paraula o paraules clau per
buscar dins del catàleg de dades. Aquesta opció és especialment útil a mesura que el
portal incorpori més continguts. Els accessos directes mostren conjunts de dades
destacats, que poden anar variant segons la seva rellevància en cada moment.

-

Categories: fent clic sobre alguna d’aquestes 22 categories es filtraran els continguts
del catàleg de dades per àmbits temàtics.

-

Tipus de vista: fent clic en alguna d’aquestes opcions es filtraran els continguts del
catàleg de dades. Cada vista representa una manera diferent d’accedir a la informació.
o

Conjunts de dades: són els fitxers de dades originals que l’Ajuntament de
L’Hospitalet publica al portal de dades obertes. Són la base per a l’elaboració
d’altres tipus de vistes (gràfics, mapes...). Tenen l’aparença d’una taula.
Abans d’accedir a les dades, el portal mostra una pantalla intermèdia de
metadades en què es proporciona informació addicional sobre el conjunt.
Entre d’altres, s’informa de la darrera actualització, del nombre de vistes i
descàrregues, de la categoria temàtica de les dades, de la llicència aplicable,
del contacte per comunicar qualsevol qüestió relacionada amb el conjunt de
dades, del contingut del fitxer, es mostra l’aparença general, així com altres
vistes elaborades a partir d’aquestes dades (gràfics, mapes...). Per accedir a les
dades, cal fer clic a “Veure dades”.
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o

Gràfics: mostren les dades visualment. Segons les característiques de les
dades, es poden fer gràfics de diferents tipus, com ara de línies, de barres, de
columnes, de sectors o de bombolles. Els usuaris del portal podeu generar
gràfics a partir de les dades i desar-los perquè altres usuaris els consultin. Per
saber com fer-ho, vegeu l’apartat “Interacció amb les dades” d’aquest
document.
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o

Mapes: totes les dades que contenen identificadors de geolocalització es
poden representar en un plànol de la ciutat. Segons les característiques de les
dades, es poden fer mapes de punts o de calor. Els usuaris del portal podeu
generar mapes a partir de les dades i desar-los perquè altres usuaris els
consultin. Per saber com fer-ho, vegeu l’apartat “Interacció amb les dades”
d’aquest document.

o

Vistes filtrades: són taules que simplifiquen l’estructura i els continguts
dels conjunts de dades originals. Consisteixen en l’aplicació d’un o més filtres
per obtenir subconjunts que inclouen només les dades seleccionades. Són
especialment útils en la creació de gràfics en què cal simplificar un gran volum
de dades. Els usuaris del portal podeu generar vistes filtrades i desar-les
perquè altres usuaris les consultin. Per saber com fer-ho, vegeu l’apartat
“Interacció amb les dades” d’aquest document.
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o

Calendari: totes les dades amb format dia i hora es poden representar en
un calendari. Els usuaris del portal podeu generar calendaris i desar-los perquè
altres usuaris els consultin. Per saber com fer-ho, vegeu l’apartat “Interacció
amb les dades” d’aquest document.

o

Conjunts de dades externs: s’enllaça a dades emmagatzemades fora del
portal de dades obertes.

o

Arxius i documents: aquesta opció s’utilitza per penjar al portal dades
que no estan en format de taula ni contenen identificadors de geolocalització.
Poden ser arxius en format word o pdf. Aquesta funcionalitat comporta una
interactivitat limitada amb les dades, però sí que permet la descàrrega dels
fitxers.

o

Pàgines de visió de dades: juntament amb els gràfics i els mapes, aquesta
funcionalitat (data lens en anglès) és útil per representar les dades combinant
diversos recursos visuals. Permeten incloure en una mateixa pàgina gràfics de
barres, de línies o d’àrees; mapes i filtres que faciliten la interpretació de les
dades. Per saber més sobre aquestes pàgines, vegeu l’apartat “Interacció amb
les dades” d’aquest document.
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-

Etiquetes: els conjunts de dades, gràfics, mapes i les altres vistes que s’acaben de
descriure poden classificar-se per un o diversos temes. Fent clic sobre alguna
d’aquestes etiquetes s’accedeix als continguts que s’han categoritzat amb aquell tema.
Si es fa clic sobre “mostrar tots...” es quantificarà el nombre de continguts de cada
etiqueta.

-

Nombre d’elements: per defecte, al catàleg de dades es mostren 10 elements per
pàgina. Amb aquesta opció és possible accedir a tots els elements publicats al portal
utilitzant els números i les fletxes d’endavant i en darrere.

-

Ordenació: és possible ordenar els elements del catàleg de dades alfabèticament, pels
més visitats, pels més rellevants (segons les paraules més buscades al cercador), pels
que s’han afegit més recentment i pels més actualitzats.

-

Elements: es mostra la relació de conjunts de dades, gràfics, mapes i altres vistes que
s’han publicat al portal. Cada element compta amb un títol i altres continguts, com ara
una categoria, una breu descripció, una o diverses etiquetes, una icona identificativa,
la data d’actualització i l’estadística amb el nombre de vistes. A més, en els conjunts de
dades hi ha l’opció “Documents de l’API”, que enllaça amb l’espai habilitat per a
desenvolupadors.

-

Peu de pàgina: des d’aquest apartat s’accedeix a diverses funcionalitats ja descrites en
la pàgina d’inici del portal de dades obertes: condicions d’ús, política de privacitat i
seguretat, xarxes socials de l’Ajuntament i idioma.
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3. Interacció amb les dades
Un cop s’ha identificat un contingut interessant, el portal permet als usuaris accedir-hi i fer
diverses accions: editar i administrar els continguts; veure els elements vinculats a les dades
originals; filtrar i representar gràficament les dades per obtenir-ne noves anàlisis; exportar els
continguts fora del portal; incrustar la informació en webs o blogs i conèixer les metadades
associades al conjunt de dades. Segons les finalitats dels usuaris, s’utilitzaran unes o altres
eines.

Icona, títol i descripció

Subscripció i Opcions de
compartició visualització

Cercador dins
conjunt dades

Pantalla
completa
Barra de
menús

Dades

Aquesta és l’aparença general quan s’accedeix a un conjunt de dades o a un altre element del
portal. Aquesta estructura mostra:
-

Icona, títol i descripció: es proporciona la informació bàsica. En cas que l’element no
sigui el conjunt de dades original publicat per l’Ajuntament de L’Hospitalet, en aquest
apartat s’indicarà el conjunt de dades en el qual es basa la vista.

-

Subscripció i compartició: la primera icona permet als usuaris subscriure’s al conjunt
de dades en particular via RSS o correu electrònic per rebre la notificació de possibles
canvis. Les altres icones permeten compartir el conjunt de dades a les xarxes socials i
per correu.

-

Opcions de visualització: aquests botons permeten visualitzar les dades de 3 maneres
diferents simultàniament. El primer botó està activat per defecte i mostra les dades en
format de taula. El segon, les mostra com una llista completa amb paginació, i el
tercer, a nivell de fila o registre, també amb paginació.
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-

Cercador dins del conjunt de dades: permet cercar paraules o xifres dins del conjunt de
dades.

-

Pantalla completa: aquest botó permet visualitzar el conjunt de dades a pantalla
completa, fet pel qual s’elimina la capçalera i els enllaços de la part inferior.

-

Barra de menús: aquesta barra conté diferents eines per interactuar amb les dades.
D’acord amb els interessos dels usuaris i les característiques de les dades es podran
utilitzar unes o altres funcionalitats. Cadascun d’aquests botons obre una barra lateral
al costat dret.
o

: per editar un conjunt de dades sempre és necessari crear una
còpia de treball. Quan se selecciona l’opció “editar conjunt de dades”, hi ha la
possibilitat “d’adjuntar i reemplaçar” i “afegir noves columnes”.
 Adjuntar i reemplaçar: permet afegir files o registres nous o
substituir completament el conjunt de dades.
 Afegir noves columnes: permet afegir un nou camp al conjunt
de dades. Caldrà donar-li un nom i opcionalment, una
descripció i indicar el tipus de dades que contindrà.

o

: aquesta funcionalitat permet gestionar diverses qüestions de
les vistes que elaboren els usuaris del portal.
 Propietat: l’usuari que crea un conjunt de dades, gràfic, mapa
o una altra vista n’és el propietari. Amb aquesta opció és
possible transferir la condició de propietari a un altre usuari
introduint-hi l’adreça de correu electrònic o el nom del
compte Socrata. Socrata és el proveïdor del portal de dades
obertes de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
 Eliminar: permet esborrar definitivament el conjunt de dades,
així com totes les vistes que li estan associades.
 Compartint: permet que altres usuaris interactuïn amb el
conjunt de dades d’acord amb el rol que se’ls ha assignat.
o Els “propietaris” poden editar les dades, les
metadades, modificar l’estructura del conjunt de
dades i publicar-ne els canvis.
o Els “col·laboradors” poden modificar les dades però
no les poden publicar.
o Els “espectadors” només poden veure el conjunt de
dades.
 Permisos: permet escollir entre poder compartir al portal de
dades obertes o deixar la vista només per a l’usuari.
L’Ajuntament es reserva el dret de retirar del catàleg de dades
aquells elements creats pels usuaris del portal que no
respectin les condicions d’ús.
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Mostrar i amagar columnes: permet seleccionar els camps que
es mostren al conjunt de dades. Els canvis no sobreescriuen el
fitxer original, sinó que se’n crea una vista filtrada.
Ordre de columnes: permet modificar l’ordre en què es
mostren els camps del conjunt de dades. Per desplaçar un
camp cal mantenir clicat el punter del ratolí a sobre de les
columnes de punts i arrossegar el camp on es vulgui. Els canvis
només se salvaran si es fa una vista filtrada.

o

: aquesta funcionalitat mostra tots els elements relacionats
amb un conjunt de dades.
 Instantànies de conjunts de dades: mostra les 3 últimes
versions del conjunt de dades, que poden descarregar-se.
 Vistes: mostra totes les visualitzacions (gràfics, mapes,
datalens...) que s’han generat a partir del conjunt de dades.

o

: aquesta funcionalitat permet fer canvis en la visualització de les
dades i seleccionar-ne un subconjunt. Els filtres que es facin podran variar si hi
ha canvis en el conjunt de dades original en el qual es basa.
 Format condicional: permet establir regles numèriques que es
pinten directament sobre el conjunt de dades amb franges de
colors, de manera que és molt visual identificar els registres
que satisfan una determinada condició.
 Ordenar i enrotllament:
o Enrotllaments i perforacions: permet realitzar
agrupacions del conjunt de dades. A “Agrupar per...”
cal introduir el camp que es vol comptabilitzar (per
exemple, agrupar dades per barris). A l’apartat
“Enrotllament” es pot posar el camp que es vulgui
(només mostrarà el títol de l’agrupació) i a “Funció”
cal indicar l’operació matemàtica que es voldrà
obtenir: un recompte, una mitjana... Si es volen desar
els canvis, es pot generar una vista filtrada, que
posteriorment pot ser útil per a l’elaboració de gràfics
i mapes.
o Ordenar: permet reordenar els registres en funció
d’un o diversos camps.
 Filtre: permet seleccionar algunes dades a partir d’uns criteris
establerts i crear-ne una vista filtrada. Un cop es disposa d’una
taula personalitzada, el Portal dona l’opció de desar la vista
perquè quedi com a visualització permanent i altres usuaris
també la puguin consultar.
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o

: aquest botó permet realitzar calendaris, mapes, lents de dades
i gràfics que faciliten la interpretació de les dades. Qualsevol canvi en el
conjunt de dades original amb què estan relacionades incideix en aquestes
visualitzacions.
 Calendari: els conjunts de dades es poden representar en
format calendari sempre que continguin una columna del tipus
data i una altra tipus text (que expressi el contingut d’allò que
es vol representar). Per exemple “cavalcada de Reis”.
 Mapa: els conjunts de dades es poden representar en un mapa
sempre que continguin com a mínim una columna del tipus
localització. Quan es vol fer un mapa, la plataforma interpreta
per defecte que es vol fer sobre el conjunt de dades amb el
qual s’està treballant, però hi ha la possibilitat d’afegir-ne
d’altres conjunts de dades simultàniament. A continuació, cal
seleccionar el tipus de mapa que es vol fer servir:
o

Mapa de Punts: cada registre es representa com un
punt sobre el mapa. Si es concentren molts punts en
una mateixa localització, aquests s’agrupen i es mostra
la freqüència.

o

Mapa de Calor: es mostren àrees de colors en funció
de la concentració de registres en una mateixa
localització. El tons més vermellosos indiquen més
concentració de casos, però no vol dir que aquella
xifra sigui elevada en nombres absoluts. És un mapa
que mostra les dades en termes comparatius.
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La configuració avançada permet ajustar alguns paràmetres
dels mapes, com ara el color dels punts, l’opacitat de la
representació, la ubicació de la llegenda o la base del mapa
(Google o ESRI).


Pàgines de visió de dades (lent de dades): són visualitzacions
de les dades que permeten combinar en una pàgina diversos
recursos gràfics. Consten de diverses parts:
o Panell d’informació: inclou el títol de la lent, la
descripció i altres metadades.
o Àrea de targetes: hi ha diverses targetes (o quadres),
cadascuna mostra un tipus de recurs (gràfics de
columnes, de línies, mapes de calor, mapes de punts,
cerca, gràfics de distribució).
La funcionalitat més destacada de les lents de dades és que
permeten realitzar filtres creuats. Fent clic sobre la barra d’un
gràfic, un punt o l’àrea d’un mapa el filtre s’aplica també a la
resta de targetes. Aquesta funcionalitat permet analitzar les
dades per grups de registres.



Gràfica: en funció del tipus de dades que es volen analitzar, es
podrà seleccionar un o altre gràfic: columna, columna apilada,
barra, barra apilada, pastís, dònut, línia, àrea, línia temporal,
bombolla i mapa d’arbre. Es recomana realitzar els gràfics a
partir de vistes filtrades que simplifiquin els conjunts de dades
originals, especialment si tenen moltes columnes i registres.

o

o

Selecció de dades: en els gràfics de pastís i de mapa
d’arbre només hi intervenen dues columnes en
l’aparença del gràfic. Per a la resta, hi ha més opcions.
Presentació de dades: es poden escollir algunes
opcions com colors, etiquetes i valors, anotacions...
aquestes opcions depenen del tipus de gràfic emprat.
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o

Detalls de la gràfica: es poden escollir característiques
de la llegenda, detalls al vol (etiquetes a sobre del
gràfic) o opcions dels eixos.

o

: aquest botó permet exportar les dades publicades en diferents
formats, d’acord amb els interessos i coneixements informàtics dels usuaris:
 SODA API: per a usuaris amb coneixements informàtics
avançats
 OData: per a usuaris amb coneixements informàtics avançats
 Imprimir: permet imprimir el conjunt de dades o la vista,
ajustant-ne alguns paràmetres.
 Descarregar: permet salvar una còpia del conjunt de dades o
vista en un seguit de formats, com ara CSV, CSV per a Excel
(Europa), JSON, PDF, RDF, RSS, XLS, XLSX, i XML.

o

: les funcionalitats del botó “encastar” (incrustar) són diverses:
 Formulari: és útil quan es volen afegir registres individuals en
un conjunt de dades des d’una plataforma externa al Portal de
Dades obertes. Cal introduir el nom del formulari i
opcionalment una URL on es redirigiria l’usuari en cas que el
registre s’hagués afegit correctament.
 Jugador de Dades Social: la incrustació és una utilitat del Portal
de Dades obertes que permet traslladar el contingut d’un
conjunt de dades, gràfic, mapa o una altra vista a una
plataforma externa, com ara un web o blog, amb una
actualització de les dades en temps real.
Aquest és el visor que s’ofereix per incrustar conjunts de
dades (originals) i vistes. Cada conjunt de dades o vista té un
codi d’incrustació per utilitzar-se al web o blog. A més, es
poden escollir paràmetres per ajustar la grandària del marc i
plantilles per mostrar una aparença o una altra.

o

: en aquest botó es poden consultar les metadades dels conjunts de
dades, gràfics, mapes o altres vistes. Cal recordar que les metadades són el
seguit d’informació addicional que ajuden a interpretar les dades i garantir-ne
la qualitat. És possible consultar les metadades a pantalla completa, com s’ha
descrit en l’apartat
Conjunts de dades.
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4. Creació d’un compte al portal
Per poder publicar o desar al portal de dades obertes elements elaborats pels reutilitzadors
dels conjunts de dades, com ara gràfics i mapes, cal tenir un compte d’usuari i iniciar sessió.
Des de la pestanya “Catàleg de dades” s’accedeix a la pantalla d’inici de sessió. La primera
vegada s’haurà d’emplenar un formulari on caldrà introduir una adreça de correu electrònic,
un nom i una contrasenya. Cal tenir present que aquest registre correspon al proveïdor que
gestiona el portal de dades obertes, i no pas a l’Ajuntament de L’Hospitalet. Per això, et
convidem que facis una ullada als termes del servei i a la política de privacitat específics que
trobaràs a la pantalla de registre.

Cada cop que iniciïs sessió accediràs a una
pàgina des de la qual podràs editar els
ajustaments i la informació bàsica del
compte, observar els elements que has
creat i accedir-hi d’una manera senzilla.
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5. Dubtes relacionats amb el Portal
-

Com s’accedeix al portal?
o Mitjançant l’adreça electrònica https://dadesobertes.l-h.cat, així com a través
del web de l’Ajuntament de L’Hospitalet http://www.l-h.cat (pàgina 3).

-

En quins grans blocs s’estructura el portal?
o Els dos blocs principals del portal són els conjunts de dades, que mostren la
informació municipal en formats oberts, i les visualitzacions interactives, que
presenten les dades utilitzant representacions gràfiques intuïtives
(pàgines 7 i 8).

-

On es pot trobar informació relacionada amb el món de les dades obertes?
o Per obtenir una primera aproximació al món de les dades obertes, accediu a
l’apartat “Preguntes freqüents”del menú principal (pàgina 5).

-

Des d’on s’accedeix a les dades publicades per l’Ajuntament?
o L’apartat “Catàleg de dades” del menú principal dona accés a totes les dades
publicades. Des de les icones de la pàgina d’inici del portal s’hi accedeix als
conjunts de dades d’un determinat àmbit temàtic (pàgines 6 i 7).

-

Quines dades es publiquen al portal?
o Al portal podràs trobar les dades en brut obtingudes de les bases de dades o
de les aplicacions de l’Ajuntament i/o del seu sector públic.
Per tant, hi haurà dades molt diverses com ara l’agenda de la ciutat, el
pressupost o els resultats electorals.
Les dades s’aniran obrint progressivament amb les limitacions previstes per les
lleis, la disponibilitat i la complexitat tècnica i l’interès ciutadà. Cada cop que
publiquem un nou conjunt de dades s’indicarà a l’apartat de “Novetats” del
portal (pàgina 10).

-

Com es pot contactar amb l’Ajuntament?
o Mitjançant el formulari “Ajuda’ns a millorar” del menú principal (pàgina 6) i el
“Contacte” (pàgina 10) es pot fer qualsevol comentari o consulta relacionada
amb el portal de dades obertes. En cas que detecteu errades o omissions en
algun conjunt de dades en particular, es pot avisar al propietari de la base de
dades a través de la pàgina de metadades del propi conjunt (pàgina 12).

-

Què són i per què són importants les visualitzacions interactives?
o Les visualitzacions interactives són representacions gràfiques d’algunes dades
que l’Ajuntament elabora per facilitar-ne l’accés i fomentar el coneixement de
la informació pública. La consulta d’aquestes dades es fa mitjançant formats
intuïtius, accessibles amb un sol clic (pàgina 8).
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-

Com es poden conèixer les novetats del portal o l’actualització d’un conjunt de
dades?
o Al peu de la pàgina d’inici hi ha un apartat de “Novetats”, on s’exposarà el més
recent relacionat amb el portal de dades obertes (pàgina 10). També hi ha la
possibilitat de subscriure’s a un conjunt de dades en particular i rebre
notificacions cada cop que s’actualitzi (pàgina 17).

-

Com es poden fer calendaris, filtres, gràfics i mapes a partir de les dades?
o El portal dona la possibilitat d’interactuar amb les dades i crear productes a
partir d’elles. De fet, un dels objectius d’aquest portal és fomentar la
reutilització per generar coneixement col·lectiu (pàgina 20).

-

Cal registrar-se?
o Un dels principis del moviment open data és que l’accés i la reutilització de les
dades és lliure, sense necessitat d’identificació ni registre. Amb tot, per
contactar amb l’Ajuntament és necessari donar una adreça de contacte; i per
compartir els productes generats amb les dades és necessari disposar d’un
compte d’usuari al Portal de Dades obertes (pàgina 23).

-

On està l’apartat específic per a desenvolupadors?
o Podràs consultar tot el necessari per desenvolupar aplicacions basades en
dades obertes a l’apartat de “Recursos” del menú principal.
o A més, en els conjunts de dades hi ha l’opció “Documents de l’API”, que
enllaça amb l’espai per a desenvolupadors habilitat per Socrata, proveïdor del
portal de dades obertes de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

6. Bibliografia i recursos
Per elaborar aquest manual d’ús hem consultat els materials següents:
-

Materials de suport oficial de Socrata
Manual d’usuari del portal de dades obertes de l’Ajuntament de Granollers
Manual d’ús del portal de dades obertes de l’Ajuntament de Rubí
Portal de dades obertes de l’Ajuntament de Barcelona
Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid
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