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Resum del projecte 

Aquest projecte explora dues dinàmiques socials interrelacionades:  

 

a) l’increment de la diversitat cultural al territori català i la necessitat d’implementar polítiques 

públiques per millorar la convivència i la cohesió social  

b) el desenvolupament de la societat xarxa catalana mitjançant la disseminació de les noves 

tecnologies de la informació i la comunicació en l’espai de l’administració pública.  

 

Més en concret, el projecte aborda la qüestió de la participació de les persones immigrades en la 

societat xarxa catalana mitjançant una metodologia que combina la investigació online i offline.  

Es posa un especial èmfasi en l’estudi del nivell i les formes d’accés i d´ús dels serveis oferts per 

l’administració pública electrònica de les persones immigrades a Catalunya.   

 

Els nous usuaris i usuàries dels serveis públics presenten condicionants i necessitats particulars 

que depenen del seu origen cultural i de la seva situació administrativa (Cabrera Rodríguez et al. 

2008: 175). Aquest projecte estudia el grau d’adequació de l’e-Govern català a les demandes i 

necessitats especifiques d’aquest grup de població. En aquest sentit, l’estudi explora les 

possibilitats per a poder promoure el diàleg intercultural, la cooperació i la cohesió social 

mitjançant el desenvolupament d’una administració pública electrònica més inclusiva i interactiva 

a Catalunya.  

 

L’anàlisi de l’adaptació i adopció de l’administració electrònica catalana en el context de la 

població immigrada aquest estudi ha fet un doble camí metodológic. D’ una banda, s’ha realitzat 

una incursió en com l’administració pública catalana, tant local com autonòmica, s’ha adaptat a la 

diversitat dels seus usuaris mitjançant l’observació de webs i entrevistes a responsables tècnics i 

polítics. D’altra banda, s’han fet entrevistes amb persones immigrades amb perfils socio-culturals 

diversos.  

 

Podem apuntar que l’administració pública electrònica a Catalunya és una realitat per a moltes 

persones immigrades que ja han provat de fer-la servir per a usos socialment importants. 

Existeixen, però, impediments tant des de la pròpia dinàmica de l’administració, que no ha posat 

aquesta qüestió en un lloc prioritari, com des de les persones que desconfien dels seus propis 

coneixements i no sempre troben allò que busquen. Amb tot, ens trobem amb un espai que obre 

expectatives de futur molt àmplies. Un espai molt idoni per a repensar les formes que exigeixen 

els reptes de la nova ciutadania.  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

I. Memòria 
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Introducció 

Les relacions entre la població immigrada i la societat xarxa de destinació estan intervingudes per 
una sèrie de processos socials que inclouen percepcions, experiències, expectatives, estils de vida, 
tipus de famílies i un conjunt complex de variables contextuals, d’estructura social, tecnològics i 
socioculturals, entre d’altres. En aquest treball s’ha intentat entendre com s’entrecreuen totes 
aquestes qüestions en el marc de l’administració pública electrònica, com una de les esferes a on 
es poden millorar els serveis als ciutadans que ho són des de fa menys temps.   
 
 
En primer lloc es presenten les definicions d’alguns dels conceptes principals per entendre com a 
funciona la societat xarxa catalana. El model teòric es configura a partir de les hipòtesis teòriques 
ja existents a la literatura d’especialitat. També es nodreix de les dades quantitatives i qualitatives 
disponibles sobre l’ús de les noves tecnologies per part dels col·lectius de persones immigrades de 
Catalunya, així com sobre els seus possibles condicionants socio-demogràfics.  
 
En segon lloc es defineixen els objectius concrets i la metodologia de la recerca.  
 
En tercer lloc s’estudien les polítiques implementades en matèria d’inclusió digital de les persones 
immigrades a Catalunya a partir de dades qualitatives. Aquestes surten d’una anàlisi de contingut 
de diferents documents oficials en aquesta matèria així com d’una sèrie d’entrevistes semi-
estructurades amb tècnics en les àrees d’immigració i de la societat de la informació. Aquesta 
anàlisi es complementa amb una altra de contingut de les pàgines web de quatre municipis amb 
nivells alts de concentració de la població immigrada seleccionada, així com de la pàgina web de 
la Generalitat de Catalunya.  
 
També s’estudien les percepcions, expectatives i experiències sobre el nivell d’inclusió a la 
societat xarxa catalana d’una mostra qualitativa d’homes i dones immigrades provinents de tres 
continents diferents: Àfrica, Europa i Amèrica Llatina. Finalment, es presenten les conclusions i es 
proposen recomanacions. 
 
En aquest estudi es mantindrà una perspectiva de gènere al llarg de tota la presentació. Això ha 
estat possible gràcies a l’elaboració del treball previ “Dones immigrades en la societat xarxa 
catalana.El paper de les noves tecnologies de la informació i comunicació en la formació de 
capital social, la inclusió en el mercat laboral i l’ accés a l’administració pública” finançat per 
l’Institut Català de la Dona (2011). El treball que presentem és complementari del que es va 
realitzar fa pocs mesos. La perspectiva de gènere, com veurem, facilita la comprensió de la realitat. 
 
Aquest és un treball col·lectiu en què han participat diversos especialistes en l’àrea de estudi. 
Volem transmetre la nostra gratitud a totes les persones que ens han ofert el seu temps per ser 
entrevistades. Volem dedicar aquest estudi a les persones immigrades a Catalunya tot esperant 
ser útils a les seves necessitats i demandes.  
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1. Marc teòric 

1.1. La realitat de la immigració  
 
La migració és un procés complex, divers i rellevant en termes numèrics. La mobilitat de les 
persones representa una característica distintiva de les nostres societats contemporànies. A partir 
dels anys noranta del segle passat, molts països com Espanya han passat de ser països 
d'emigració a països de destinació a causa del seu impuls econòmic. Tot i la recent crisi 
econòmica que afecta a Espanya (i a tota Europa) i de la tornada d'alguns grups nacionals com els 
equatorians, encara segueixen arribant immigrants tant de Règim Comunitari com també de Règim 
General, especialment de Paraguai, Pakistan, Bolívia i Romania. Aquest fet fixa la xifra oficial 
d'immigrants comunitaris i extracomunitaris a Espanya en 5.144.269.1  
 
Catalunya és a l’actualitat, probablement, una de les comunitats autònomes més importants per a 
les noves persones immigrades. (Vegeu Gràfic 1).  
 
Gràfic 1. Evolució comparada del pes dels empadronats estrangers sobre el total d’empadronats a 

Catalunya i a Espanya 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró municipal (2004-2009) 

 
 
 
La població total estrangera (persones d'altra nacionalitat que l'espanyola) que resideix avui a 
Catalunya és: 1.309.656 persones.2 Les dones immigrades són més del 40 per cent d’aquest 
col·lectiu (vegeu Taula 1).  
 

                                                      
1 Vegeu “Extranjeros residente en España”, 30 de juny de 2011, informe trimestral de l'Observatori Permanent de la 

Immigració de la Secretaria d'Estat d'Immigració i Emigració, del Ministeri de Treball i Immigració Espanyol. El Règim 
Comunitari s’aplica als ciutadans comunitaris - nacionals de països de la Unió Europea i d’altres estats que són part de 
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i de la Confederació Suïssa (a qui 
correspon u n certificat de registre), així com als seus familiars i les famílies d’espanyols que són nacionals de tercers 
països (a qui s’expedeix una targeta de residència de familiars de ciudatans de la Unió). El Règim General s’ha aplica 
als nacionals de tercers països que no són familiars de ciutadans comunitaris. A aquests estrangers se’ls expedeix una 
targeta de residència. 

2  Dades del padró municipal. 
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Taula 1. Població catalana per lloc de naixement 
 

  Total Dones Homes 

Total població catalana  7.504.881 3.783.508 3.721.373 

Nascuts/des a Espanya  6.195.225 3.165.940 3.029.285 

Nascuts/des fora d'Espanya  1.309.656 617.568 692.088 

Nascuts/des a països europeus  358.348 174.399 183.949 

Nascuts/des a països africans  293.152 106.262 186.890 

Nascuts/des a Amèrica Central i el Carib  69.116 42.511 26.605 

Nascuts/des a Amèrica del Nord  19.602 10.606 8.996 

Nascuts/des a Amèrica del Sud  442.798 238.213 204.585 

Nascuts/des a països asiàtics  125.570 45.073 80.497 

Nascuts/des a Oceania  1.070 504 566 

Font: Padró Municipal, INE 2010 
 
 
Al contrari del que passava fa unes dècades, els homes i dones d'origen estranger han arribat a 
igualar el seu pes dintre de la població total d'origen estranger al món. Això ha dut a molts autors a 
parlar d'una feminització de la migració contemporània (Castles i Miller, 2003). A Catalunya, en 
concret, l'evidència empírica mostra que, en els últims anys, no només la immigració ha 
augmentant considerablement, sinó que, a més a més, el creixement de les dones immigrades que 
arriben al país és equiparable al dels homes (vegeu Gràfic 2).3  
 
 
Gràfic 2: Persones estrangeres residents a Catalunya per sexe 
 

 
Font: Elaboració propia a partir de les dades d’IDESCAT (1998-2010) 

 
 
 
 

                                                      
3  Si comparem les dades de la població estrangera amb permís de residencia (IDESCAT) amb les dades del Padró 

municipal (INE), podem observar que en realitat la població estrangera masculina no ha registrat una baixada des de 
2009 a 2010 encara que tampoc ha augmentat al mateix ritme que abans de la crisis econòmica.  
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1.2. Societat xarxa i immigració: la connectivitat de les persones 
immigrades 

 
Els darrers anys han conegut un sorgiment de l’interès i la recerca entorn a la connexió entre les 
noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i la població immigrada. Autors com 
Manuel Castells (2007), Dana Diminescu (2008), Heather A. Horst i Daniel Miller (2006) han 
apuntat que l’accés a les TIC converteix les poblacions migrades en forts nodes de connectivitat. 
És així com hi ha una tendència cada vegada més estructurada a valorar com a importants les 
xarxes de fluxos més que les pròpies arribades o sortides de persones de territoris concrets. La 
població migrada viu immersa en xarxes de comunicació i d’informació que traspassen fronteres 
físiques o socials. Si la figura de la persona migrada era fins fa poc sinònim de solitud, absència, 
desconnexió, falta d’integració i participació, ja no podem pensar en aquests termes. Les persones 
migrades d’avui viuen en una lògica de temps i d’espai flexible i continu.  
 
Ara bé, no sabem encara com aquesta capacitat de connectivitat està incidint en les oportunitats 
de vida de milions de persones al món que han decidit —o, moltes vegades, s’han vist forçades— 
a migrar a un altra part del globus. Sabem, això sí, que les TIC s’han convertit en un mitjà per a 
establir noves pràctiques de comunicació i informació de les persones immigrades i d'intensificar la 
seva ja existent connectivitat. Però no tenim prou coneixement per saber com beneficien aquestes 
pràctiques la plena integració social de les persones migrades. Com apunten Dutton (2004) i altres 
analistes socials, sovint es fan paleses les dificultats per aplicar el model de la societat xarxa a 
casos empírics.  
 
La ràpida innovació tecnològica que comporten les TIC ha ofert a la població unes possibilitats 
més àmplies de comunicació i un accés sense precedents a grans quantitats d’informació. El 
poder social transformador de les noves tecnologies de la informació i comunicació resideix en la 
capacitat de les persones usuàries per poder controlar, dissenyar i re-dissenyar el seu accés 
electrònic i físic i els termes d'accés al coneixement i a d’altres recursos. Aquests els poden ajudar 
a guanyar-se la vida, aprendre, involucrar-los en els debats i en l’acció política, conèixer gent, 
escollir les seves fonts d'informació, de divertiment i moltes altres activitats que són essencials per 
determinar la seva qualitat de vida (Dutton, 2004). Les TIC, a més d'oferir accés a la comunicació i 
a la informació a un nombre molt més elevat d’individus, canvien també les pautes d'interacció 
entre les persones, comunitats i institucions.  
 
Les TIC com Internet, els telèfons mòbils, la televisió digital i moltes altres noves tecnologies 
electròniques han obert camins de transformació de la manera de viure, treballar, estudiar i 
comunicar de moltes persones. Existeixen proves empíriques que reforcen la idea que les TIC han 
generat canvis socials en moltes regions i han modificat la vida quotidiana de molts segments de la 
població, alguns d’ells menys privilegiats (Horst i Miller 2006). Tanmateix, l’escletxa digital és un fet 
real que està associat a tot un seguit de variables de segmentació com la riquesa, les habilitats 
tècniques, l’educació, l’origen cultural, la classe social i altres factors determinants.4Però, com 
s’integren en la societat xarxa determinats grups de vulnerabilitat? Com afecta la societat xarxa a 
les persones migrades?  
 
L’informe “Equipament i Ús de les TIC entre la població estrangera a Catalunya” encarregat pel 
Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya (Boso i Ros, 2009), mostra com la 
població estrangera presenta de manera sistemàtica percentatges superiors als de la població 
nativa pel que fa a l’ús de les diferents TIC, des del telèfon mòbil fins a Internet. El percentatge 
d’usuaris d’Internet és més elevat en el sí de la població estrangera que en la població de nascuda 
a l’Estat espanyol (veure Taula 2). No obstant això, encara no tenim suficient coneixement per 
entendre el funcionament d’aquestes pràctiques i la seva relació amb l’adaptació i la inclusió social 
de les persones immigrades a la societat xarxa catalana.  
 
 
 
 

                                                      
4  Vegeu World Internet Project 2003, http.worldinternetproject.net; World Telecommunication Development Report 2003, 

International Telecommunication Union (ICT), http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/wtdr_03/. 
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Taula 2. Comparació de percentatges d’ús de les TIC 
 

T1  Natius  Estrangers 
UE 15 i A.del 

Nord 
Resta 

d'Europa
A. Llatina Magrib 

Àfrica 
Sub‐

sahariana 
Altres 

Utilitzen l'ordinador (últ.30 dies)  55,8  63,9  73,2  58,4  70  47,9  44,3  61 

Utilitzen Internet (últ.30 dies)  49,4  58,5  70,3  49,6  65  42,7  36,9  54,5 

Utilitzen telèfon mòbil (en 
disposen)  73,9  76,6  77,1  82,3  73,3  80,6  78,5  88,7 

T2  Natius  Estrangers  UE i resta d'Europa  A. Llatina Resta del món 

Veure la televisió  98,9*  96,4*  94,4*  98,2n.s  95* 

Utilitzen la webcam  12,9*  34,3*  33,3*  44,2*  15n.s 

Utilitzen el correu electrònic  47,9*  59,2*  72,2*  68,1*  30* 

T1. Font: elaboració pròpia a partir de dades del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura de Catalunya (any mòbil 2007-2008) 
T2. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta de la Direcció General d’Atenció a la Ciutadania (2006); 
* Significatiu a un nivell de confiança del 95%; n.s: no significatiu. 
 
 
 
Una mirada a les dades diferenciades d’ús de les TIC per gènere ens indica que dones i homes 
tenen comportaments diversos i que les dones immigrades es troben en situació de desavantatge 
tant pel que fa les dones espanyoles com els homes immigrats.  
 
Gràfic 3. Ús de les TIC per origen i gènere (%)  
 

0 50 100

Homes
espanyols

Homes
estrangers

Dones
espanyoles

Dones
estrangeres

Total
població

Han util itzat el  telèfon
mòbil

Han util izat l 'Internet en
els  darrers  3 mesos

Han util izat l 'ordinador en
els  darrers  3 mesos

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la ’“Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y 

Comunicación en los hogares 2011”, INE.  
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1.3. Les TIC i l’administració pública: un procés en expansió  
 
La introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), tot i ser encara un procés 
en expansió, ha suposat un replantejament de l’administració pública i una reconceptualització tant 
de la relació com de la forma de relació entre els ciutadans i els governs. Molts governs i 
administracions públiques estan duent a terme diferents iniciatives que s’emmarquen principalment 
en tres direccions: a) la prestació de serveis, que fa referència als àmbits d’informació, tramitació i 
gestió; b) la promoció de la democràcia, que introdueix mecanismes de consulta, discussió i 
participació en els processos de presa de decisions; i c) la dinamització del procés de polítiques 
públiques, que fa referència a la participació activa en l’elaboració de les polítiques, gestió i 
avaluació dels resultats (Pratchett, 1999; Salvador et al. 2004).  
 
La introducció i l’ús de les TIC en les estructures governamentals ha comportat l’ aparició del 
concepte de “e-govern” utilitzat per definir una estratègia política per millorar els serveis públics, 
simplificar els procediments administratius (Fountain, 2005), augmentar la participació ciutadana 
(Hague i Loader, 1999), la transparència i la responsabilitat governamental (Bhatnagar, 2003). 
Aquest concepte ens ofereix l’eina analítica per entendre millor la naturalesa canviant del govern 
amb la introducció de les TIC i la seva relació amb la societat (Mayer-Schönberger i Lazer, 2007). 
Mitjançant l’anàlisi de les xarxes d’informació i comunicació entre el govern i els ciutadans podem 
examinar la interacció entre aquests dos actors principals que formen part del procés democràtic 
d’un país.  
 
Existeix ja una literatura que ha tractat el desenvolupament d’eines com les pàgines web per part 
dels poders públics, tant en el context de l’Estat espanyol com a Catalunya: Informe eEspaña 2003, 
elaborat per la Fundació Aúna; l’estudi elaborat pel Cyberpaís; o l’Enquesta sobre la penetració de 
les TIC a les administracions locals, elaborada per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat 
de la Informació i el consorci Localret, 2003. Un interessant estudi, Els Ajuntaments de Catalunya 
a Internet. Un estudi comparat de les pàgines web (2000-2003) (Salvador et al., 2004), ha analitzat 
els continguts, el disseny, la gestió i la dimensió relacional de les pàgines web del ajuntaments de 
Catalunya. I això per tal d’oferir una imatge del “perfil d’orientació al ciutadà” d’aquests 
ajuntaments a través de la informació que presenten a les seves pàgines web. Altres estudis s’han 
centrat en analitzar les competències interculturals d’alguns serveis de l’Administració pública 
catalana, com el Servei d’Ocupació de Catalunya (Cabrera Rodríguez et al., 2008). No obstant, no 
s’ha trobat cap estudi fins ara que s’hagi centrat exclusivament en analitzar com l’administració 
catalana electrònica adequa el seu funcionament i organització a la diversitat cultural de la nova 
societat catalana, i en estudiar de forma aprofundida com la població immigrada es relaciona amb 
l’administració electrònica. 
 
Espanya és un dels països que ha adoptat les recomanacions de la Comissió Europea (com 
assenyala el Pla d'Acció espanyol “INFO XXI” per concretar el “Pla d'Acció eEurope” de la 
Comissió Europea).5 En general, s'accepta que hi ha quatre diferents etapes de desenvolupament 
de les pàgines web administratives determinades pel nivell d'interacció entre els organismes 
governamentals i agents públics o privats: informació, interacció, processament, i transacció 
(Criado et al., 2002; Comissió Europea, 2002; The Economist, 2000). Un estudi que analitza 
l’orientació de les pàgines web vers als ciutadans en vàries municipalitats espanyoles mostra que 
les ciutats més grans presenten unes pàgines web més desenvolupades i, en aquests casos, la 
interacció preval enfront la informació. No obstant, els municipis espanyols encara es troben en 
una fase inicial de desenvolupament de les seves pàgines web amb una baixa orientació vers als 
ciutadans (Criado i Ramilo, 2003: 213-214). 
 
En els últims anys, l’administració pública catalana ha desenvolupat un model d’administració 
pública electrònica amb l’objectiu de millorar l’eficiència interna i facilitar les relacions entre les 
administracions i, molt especialment, amb la ciutadania. L’únic estudi que s’ha fet sobre la 
presència dels ajuntaments catalans a Internet mostra com l’any 2003 un 78% dels ajuntaments 
catalans tenien una pàgina web, sigui de municipi o d’ajuntament.6 A més a més, la totalitat 
                                                      
5  Podeu consultar els dos plans d’acció als webs: http://www.map.es/csi/inforxxi.htm; 
 http://europa.eu.int/information_society/eeurope/index_en.htm.  
6  Les pàgines de municipi o webs plantilla solen ser pàgines planes, sense cap opció per aprofundir en la informació i 

acostumen a ser creades per altres administracions locals de caràcter supramunicipal. Es concentren fonamentalment 
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d’ajuntaments de mitjanes i grans dimensions (més de 20.000 habitants) disposaven de pàgines 
web d’ajuntament i representaven un percentatge força alt en els municipis d’entre 5.000 i 20.000 
habitants. (Salvador et al., 2004).  
 
L’ús intensiu de la tecnologia per part de la població immigrada hauria de permetre a aquestes 
persones accedir als serveis que ofereix l’administració pública en àmbits com el mercat laboral, 
educació, salut, seguretat i protecció social, gestions administratives, etc., i facilitar la seva plena 
acomodació ciutadana. No obstant això, en la pràctica, les persones immigrades fan un ús més 
reduït dels recursos electrònics que ofereix l’administració pública catalana. 
 
En relació a l’ús d’Internet per accedir a la informació de l’administració pública, les dades que 
ofereixen les estadístiques indiquen que la població nativa utilitza més les web de les diferents 
administracions públiques que la població d’origen immigrant (un 18,3%, en comparació amb un 
8,6%) ( Vegeu Taula 3). En un moment de crisi com l’actual, en què les diferents administracions 
estan fent un esforç per tal d’aprofitar les avantatges que donen les TIC en agilitar tràmits 
burocràtics i arribar a aquells sectors de població amb dificultats econòmiques i socials, observem 
com precisament un important grup d’aquesta població, el d’origen immigrat, està utilitzant molt 
escassament aquesta via. L’oportunitat està essent especialment desaprofitada si tenim en compte, 
tal com hem dit, que la població immigrada ha integrat de manera molt elevada les TIC, tant el 
mòbil com el Internet, a les seves vides. La Taula 2 mostra els diferents usos de la xarxa segons 
grups d’origen diferenciats.  
 
 
Taula 3. Visites a Internet per tipus de webs (darrers 30 dies) 
 

  Natius  Estrangers
UE 15 i A. 
del Nord 

Resta 
d'Europa 

A. Llatina  Magrib 
Àfrica 
Sub‐

sahariana 
Altres 

Premsa  26,7  26,1 37,6 18,1 28,4 13,7  17,6  21,5

Webs de ràdios  7,7  6,9 10,7 5,6 7,6 1,2  9,4  7,8

Webs de televisions  5,2  5,3 8,7 8,3 4,9 2,1  8  3,9

Cercadors  92,4  86,8 86,2 86,4 88,1 82,2  83,4  81,3

Portals generalistes  16,3  12,5 13,8 11,9 10,8 14,4  14,2  21,4

Webs temàtiques i comercials  18,3  11,3 20,3 17,8 10,4 9,4  6,5  6,7

Webs de bancs i caixes  28,7  5,3 34,5 12,5 15,1 8,3  5,6  9,9
Webs d'administracions 
públiques  18,3  8,6 16,1 6,3 8,4 8,2  10,1  4,7

Webs personals o Webslog  20,7  20,0 26,2 13,6 21,0 14,7  15,3  22,9

Altres  20,9  21,6 25,6 21,2 20,7 25,4  21,1  14,0

Cap  2,7  6,0 3,0 7,1 5,8 9,5  5,4  7,0

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura de Catalunya (any mòbil 2007-2008) (Boso i Ros, 
2009) 

 
 
 
El marc institucional i polític d’una societat en concret organitza la presa de decisions sobre el bé 
comú. Aquest marc és el que estableix quines institucions s’encarreguen d’elaborar les polítiques 
adreçades a resoldre les necessitats detectades d’integració socioeconòmica, digital, etc. Les 
polítiques públiques són el resultat de la combinació de la voluntat política d’intervenir i de la 
selecció de l’alternativa d’acció més eficaç i eficient entre totes les possibles. Cada intervenció 
respon a una doble lògica: l’especialització sectorial (immigració, societat de la informació, mercat 
de treball, etc.) i l’articulació jeràrquica i competencial de tipus territorial (administració estatal, 
autonòmica, local o municipal, etc.). Ara bé, a la pràctica, les lògiques d’intervenció no sempre 
coincideixen, ja que cada organisme parteix de la seva agenda i d’una presumpció de certesa 
                                                                                                                                                                 

en municipis de menys de 5.000 habitants. Les pàgines d’ajuntament acostumen a ser creades i/o dissenyades pel 
mateix ajuntament, amb o sense l’assistència d’altres administracions locals de caràcter supramunicipal o d’empreses 
privades (Salvador et al. 2004: pp. 38-39).  
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tècnica i legal que avala les seves decisions (Subirats, 2007). Cada organisme públic disposa d’un 
cos d’assessors experts i de rutines administratives que donen lloc a unes maneres de fer 
determinades. 
 
Algunes de les innovacions més interessants i completes de l’e-govern han estat desenvolupades 
pels nivells locals de govern. Això es així perquè el govern local és més a prop dels ciutadans i 
coneix millor els perfils sociodemogràfics i culturals de la seva població. A més a més, alguns dels 
seus gestors i polítics tenen la capacitat d’influir en les institucions locals perquè aquestes 
s’adaptin a la nova cultura digital i a les noves demanes socials (Criado i Ramilo, 2001).  
 
 
1.4. Polítiques d’inclusió digital de les persones immigrades. Impulsar la 

tranversalitat i la multidimensionalitat 
 
El Pla de ciutadania i immigració 2009-2012 estableix tres objectius principals:  
 

1. Avançar en la gestió de les polítiques migratòries 

2. Garantir l’accés als serveis públics en igualtat de condicions 

3. Promoure la integració de les persones immigrades en una cultura pública comuna basada 
en la pluralitat 

 
La transversalitat, uns dels principis básics del Pla de ciutadania i immigració, es refereix a la 
incorporació de l'atenció a la diversitat per part dels diferents departaments de la Generalitat 
implicats. La multidimensionalitat, un altre principi bàsic, es relaciona amb la heterogeneïtat de la 
població immigrada i la necessitat d’incorporar la perspectiva d'origen, de gènere i d'edat en les 
accions previstes al Pla. 7 
 
El Pla de Govern 2011-2014 impulsat pel Govern de la Generalitat de la IXa legislatura inclou com 
un dels principals reptes del futur del país la immigració i la seva integració. Desenvolupar 
polítiques d’immigració des de la proximitat de la realitat social municipal amb una coherència de 
criteri a tot el territori català es destaca com un dels objectius dintre de l’eix de societat i cohesió 
social. El mateix Pla de Govern 2011-2014 esmenta també la importància de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació per a ser aplicades, entre d’altres coses, a la comunicació electrònica, 
a la identificació personal, a determinats tràmits judicials o a la millora de l’Administració. El 
desenvolupament de la Societat Digital a Catalunya és transversal dins del Govern, en tots els 
seus àmbits, i fora en la relació amb ciutadans, empreses i administracions. En aquest sentit, el 
Govern es proposa establir un model de governança transversal i coherent per a les TIC de la 
Generalitat que impactarà sobre diferents àmbits d’actuació del Pla de Govern. En aquest context, 
les TIC esdevenen un dels grans motors de canvi, acompanyant la tant necessària reestructuració 
de l’administració i millora dels serveis públics com la reactivació econòmica productiva i la 
generació d’ocupació.8 Encara que els principis bàsics de transversalitat i multidimensionalitat 
estan esmentats en tots aquests plans de polítiques públiques, a l’hora d’analitzar el 
desenvolupament del marc normatiu de l’administració pública electrònica veiem que aquests 
principis no es tenen en compte. 
 
En l’àmbit normatiu espanyol, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos activa i emmarca l’activitat de les administracions a la xarxa, 
ja sigui de cara endins, entre elles o amb els administrats, i ja siguin aquests persones físiques o 
jurídiques. El tret més rellevant de la Llei 11/2007 no és només, però, la creació d’un marc jurídic 
on situar l’activitat digital de l’Administració, sinó també el compromís autoimposat de 
l’Administració Pública, a tots els nivells, que aquesta Administració electrònica es desplegarà de 
forma efectiva en els propers anys. 
 

                                                      
7  Vegeu 

http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.6e02226e86d88424e42a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=274cb9b76c5a42
10VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=274cb9b76c5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD. 

8  Vegeu http://www.gencat.cat/pladegovern/cat/2011_2014/PdG_2011_2014.pdf. 
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En aquest sentit, la Llei cita explícitament que “els drets reconeguts en l’article 6 de la [...] Llei 
podran ser exercits [...] a partir del 31 de desembre de 2009”. És a dir, i a efectes pràctics, que 
l’Administració electrònica ha de ser una realitat així que comenci l’any 2010, i ho serà a l’àmbit de 
l’Administració General de l’Estat i, amb algunes condicions i excepcions, a l’àmbit de les 
Comunitats Autònomes i l’Administració Local. És a dir, i sempre sota aquestes determinades 
condicions i excepcions, els ciudatans podran adreçar-se electrònicament amb l’Administració ja a 
l’any 2010.  
 
La Llei 11/2007 justifica la seva existència, així com la relativa urgència en la seva implantació 
efectiva, en un seguit d’interessants reflexions que fa al seu títol primer, relatives, sobretot, als 
drets dels ciutadans, a la vocació de servei de l’Administració, així com a un compromís per 
millorar l’eficiència i l’eficàcia en la provisió dels serveis públics. A grans trets, la nova norma 
contempla tres grans punts: per una banda, la identitat digital de persones físiques i jurídiques, per 
una altra, la configuració dels serveis i els seus procediments administratius digitals. Per últim, 
recull reflexions i especificacions de tarannà més tècnic que permetin que les noves tecnologies no 
siguin una barrera o dificultat afegida sinó tot el contrari. 
 
El desplegament de la Llei –sovint titllat de lent, especialment pel que fa a les especificacions de 
caràcter més tècnic– es realitza a través de tres Reial Decrets que s’aproven entre finals de 2009 i 
començaments de 2010, és a dir, ja passat el termini dins el qual la Llei havia d’estar totalment 
operativa. Aquests decrets són, per una banda el Real Decreto 1671/2009 de 6 de noviembre, por 
el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos. Com el seu nom indica, aquest RD desenvolupa només de 
forma parcial el que s’especifica a la Llei i es centra en la relació entre administrat i Administració: 
identificació, registres, seus, comunicacions i documents. 
 
D’altra banda, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica desenvolupa tota la normativa que ha 
de regular tot l’àmbit relatiu a la seguretat en la provisió de serveis públics de forma electrònica. En 
aquest sentit, i tot i que són dues qüestions diferents, sí que és una llei estretament relacionada 
amb la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
llei que altera a partir de la modificació del reglament que la desenvolupa, és a dir, el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Així, 
l’anomenada LOPD i el RD 3/2010 es comporten, sovint, com a normes complementàries que 
venen a cobrir tots els aspectes relatius a les dades i la seguretat en la provisió de serveis públics 
a Internet. 
 
Per últim, el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica es dedica exclusivament a la 
qüestió estrictament tecnològica del tractament de les dades i de les comunicacions entre 
sistemes. Tot i que més arcana en la comprensió i allunyada dels interessos immediats del ciutadà, 
aquesta normativa és la responsable,o potencial responsable, que molta de l’atenció a l’administrat 
pugui fer-se més propera a ell, com ara a través de la creació de la “finestreta única”. Aquesta 
qüestió no només depèn de la reorganització dels processos, sinó que aquests siguin tècnicament 
factibles. 
 
Ja dins l’àmbit de Catalunya podem afegir tot el conjunt de normativa anterior el Decret 56/2009, 
de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la 
Generalitat, on el Govern de la Generalitat de Catalunya es fa ressò de la Llei 11/2007 al cas 
català i fa les primeres passes per a recórrer el camí cap a l’horitzó de 2010 que fixa aquesta. 
L’any següent és el Parlament de Catalunya el que aprova la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús 
dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, mitjançant la qual desenvolupa, a nivell 
autonòmic, allò que la Llei 11/2007 estipulava com a competències de les Administracions 
autonòmiques en matèria de provisió de serveis públics digitals. 
 
Dins del marc de les polítiques europees de creació d’una societat de la informació inclusiva, la 
Declaració de Riga esmenta, com una de les seves sis prioritats, la millora de la posició de les 
persones migrades i de les minories ètniques en termes de participació, integració, creativitat i 
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iniciativa empresarial a través de les TIC.9 La inclusió digital de la població immigrada suposaria 
millorar la seva posició en termes de participació social, acomodació, creativitat, iniciatives 
emprenedores a través de l'ús de les TIC. A més a més, augmentar l’ocupació i la productivitat de 
les persones immigrades representa un repte polític cabdal per a molts països europeus que estan 
experimentant els efectes de la crisi econòmica. Els programes de formació en les noves 
tecnologies i les accions polítiques de suport a l'ús de les TIC destinades a aquest segment de 
població, que presenta avui unes taxes d'atur més elevades que les dones natives, són 
fonamentals en el context econòmic actual.  
 
Cal tenir en compte que els policy makers solen desenvolupar les seves polítiques d’inclusió digital 
basant-se normalment en dades estadístiques i agregades sobre el tema de l'ús de les TIC per 
part de diferents grups socials, però solen dedicar menys temps a conèixer aspectes més 
qualitatius relatius a l'experiència de vida diària de les persones que componen aquests grups. 
Sens dubte que les dades quantitatives aporten una informació significativa que facilita la 
possibilitat de generalització dels resultats. Però el mapa no resta complet sense la mirada 
sociològica qualitativa. El nostre estudi, que combina dades quantitatives i qualitatives seguint una 
estratègia de triangulació metodològica, mira d’aportar una perspectiva multi-dimensional i 
contextual que pot proporcionar una imatge diferent sobre els paràmetres de les polítiques 
públiques i la qüestió d'inclusió/exclusió d'alguns segments de població. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
9  Vegeu http://ec.europa.eu/information_society/events/ict_riga_2006/doc/decaration_riga.pdf. 
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2. L’adaptació de l’administració electrònica a la diversitat 
cultural 

2.1. El nivell d’adaptació de les pàgines web administratives a la diversitat 
cultural  

 
Per mesurar aquesta dimensió hem partit d’alguns indicadors ja reconeguts per analitzar les 
pàgines web administratives (Criado i Ramilo, 2003; Salvador et al., 2004) i els hem adaptat a 
l’objectiu d’investigació del nostre treball que és examinar el nivell d’inclusió de la dona immigrada 
a la societat xarxa.  
 
Grandària de la població. Per analitzar la naturalesa de les pàgines web administratives i la seva 
relació amb la grandària de la població, hem partit d’una hipòtesi ja existent a la literatura 
d’especialitat, que és la següent: com més gran és el municipi, més probable serà la seva 
presència a Internet a través d’una pàgina web d’ajuntament, és a dir, una pàgina pròpia (Salvador 
et al., 2004).  
 
Partint d’aquesta hipòtesi podem trobar dos tipus diferents de pàgines web. D’una banda, les 
pàgines web dels ajuntaments que ofereixen informació tant sobre el municipi com també sobre 
les diferents funcions, serveis, edificis i organitzacions que els ajuntaments proveeixen als seus 
ciutadans. Això no obstant, aquestes pàgines d’ajuntament poden ser molt diferents: des d’una 
pàgina web d’ajuntament de caràcter merament enunciatiu fins a unes pàgines web d’ajuntament 
que permeten fer tràmits en línia. D’altra, les pàgines web dels municipis que són gestionades per 
altres administracions públiques a l’àmbit local o regional i ofereixen informació més general sobre 
el municipi: geografia, població, història, etc. amb poca o nul·la informació per part de 
l’administració local sobre els serveis públics. A més a més, la interacció amb els ciutadans en 
aquests tipus de pàgines de municipi és molt baixa o pràcticament inexistent.  
 
La causa d’aquestes diferències deriva normalment de la grandària de la població dels municipis 
estudiats. Alguns d’aquests municipis poden no tenir recursos humans i/o materials per mantenir la 
seva pàgina web o per desenvolupar projectes d’e-govern. És per això que la majoria dels 
municipis petits presenten pàgines web desenvolupades sota l’assistència dels governs provincials 
o regionals. A Catalunya, per exemple, on el 2003 més del 60 per cent dels municipis ja tenien 
pàgina web, el 70 per cent d’aquestes eren pàgines de municipis (Salvador et al., 2004; Criado i 
Ramilo, 2003).  
 
Extrapolant aquesta hipòtesi sobre la naturalesa de les pàgines web administratives i la seva 
relació amb la grandària de la població a l’objectiu d’investigació del nostre treball, podríem 
esperar també que en un municipi gran que, a més a més, presenta un percentatge significatiu de 
població immigrada, el nivell d’adaptació de la pàgina web a la seva diversitat cultural serà més alt.  
 
Contingut de les pàgines web. El contingut de les pàgines web és una dimensió significativa 
d’aquesta anàlisi perquè ens ofereix una primera imatge de la proximitat governamental cap als 
ciutadans i concretament cap a la població immigrada. És a dir, ens permet analitzar el tipus 
d’informació que els governs pengen a les seves pàgines web i el seu nivell d’interacció amb la 
població immigrada. Per mesurar aquesta dimensió ens hem enfocat solament en la sub-dimensió 
dels serveis i funcions. Bàsicament, ens hem centrat en la informació oferta pels ajuntaments 
sobre els serveis i funcions que s'ofereixen als ciutadans. Com a resultat del creixement dels 
àmbits de prestació de serveis per part dels ens locals, aquesta sub-dimensió és més extensa i l’ 
hem dividit, al seu torn, en tres apartats: 
  

 Serveis per àrees: educació, impostos, salut, serveis socials, mercat de treball, cultura, 
esports, turisme 

 Serveis d’urbanisme: habitatge, transports públics, mercats, policia, medi ambient, projectes 
públics  
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 Serveis per grups de ciutadans: serveis d’acollida, assessorament jurídic, síndic de greuges 
per a dones, dones immigrades, joves, joves immigrants, tercera edat, col·lectius 
d’immigrants 

 
Disseny de les pàgines web. L’estil de disseny de les pàgines web ens revela la terminologia de 
les polítiques públiques i ens dóna informació sobre la presentació de la pàgina i el tipus 
d’instruments utilitzats per facilitar l’accés al contingut de la pàgina. Per mesurar aquesta dimensió 
ens hem centrat solament en la sub-dimensió de l’accessibilitat, és a dir, la facilitat d’aconseguir la 
informació. Els indicadors d’aquesta sub-dimensió són els següents: 
 

 Ús de llengües diferents a les oficials de la regió per internacionalitzar i/o adaptar la pàgina 
a la diversitat cultural del municipi  

 Atenció a grups específics en funció de diferents nivells educatius, equipament tecnològic, 
tipus de connexió, interessos culturals  

 Llegibilitat del subjecte o l’ús d’instruments bàsics per escriure a Internet  

 Format: tipus de lletra i contrast del rerefons de la pantalla per facilitar la llegibilitat del text  
 
 
2.2. El nivell de desenvolupament de les pàgines web administratives 
 
En general, s'accepta que hi ha quatre etapes de desenvolupament determinades pel nivell 
d'interacció entre els organismes governamentals i agents públics o privats: informació, integració, 
processament i transacció (Criado et al., 2002; Criado i Ramilo, 2001; CAP Gemini-Ernst i Young, 
2001; Holmes, 2001; Symonds, 2000).  
 
Etapes de desenvolupament  
 
Informació  
En aquesta etapa els departaments i les agències utilitzen el web per posar informació sobre ells 
mateixos pel benefici dels usuaris externs. La informació és de fàcil accés, però la pàgina web és 
passiva, facilitant només una comunicació unidireccional.  
 
Interacció 
Aquesta etapa introdueix un grau d’interacció que permet una comunicació bidireccional via correu 
electrònic no sent necessari el telèfon per establir contacte amb l’administració. Els ciutadans 
poden baixar documents PDF en línia (p. ex. canvi de direcció), emplenar-los, i després imprimir-
los. De tota manera, no és possible l’entrega d’aquests documents per via electrònica i es fa 
necessari el lliurament en format tradicional o fora de línia (o offline). Així, la retroacció o feedback 
és limitada. Tampoc no existeix cap integració dels continguts entre els diferents departaments i el 
web no presenta informació sobre la seva última actualització. El portal no permet la comunicació 
amb els dissenyadors o responsables de la pàgina tot i que sovint trobem eines que en faciliten 
l’ús, com ara diagrames o mapes del web. 
 
Processament  
En aquesta etapa es produeix una automatització de moltes de les tasques que prèviament es 
realitzaven per part del personal laboral administratiu. La demanda d’un servei públic es pot 
realitzar íntegrament en línia, incloent el pagament de certes taxes (p. ex. renovar una llicència, 
pagar una multa o registrar-se per un curs). La distribució de la informació ja no reflecteix 
l’estructura administrativa sinó que respon a una nova lògica que estableix com a eix central les 
necessitats i demandes del ciutadà. El web preveu diverses eines, com ara pàgines actualitzades, 
mecanismes de retroacció o feedback i enllaços que faciliten la interacció de la ciutadania i que fan 
més accessibles els responsables de la pàgina. El web es presenta en diferents llengües o bé 
disposa d’eines de traducció, així com instruments específics per a persones amb discapacitats 
físiques o sensorials. 
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Transacció 
Aquesta etapa marca un canvi el resultat del qual és molt més que una simple pàgina web. Es 
tracta més aviat d’una col·lecció de pàgines web a les quals s’hi pot accedir a través d’un sol portal 
que ofereix una visió global i agregada de l’organització governamental digital i que integra tots els 
serveis dels diferents nivells administratius. L’eix central d’aquest portal és un disseny especial que 
inclou un ampli ventall de tràmits en línia agrupats en àrees. Aquests responen tant a les 
necessitats dels ciutadans com de les organitzacions i empreses i permeten una completa 
interacció amb el govern. Aquesta etapa de transacció té un impacte directe sobre l’organització 
de l’administració, afavoreix la reorganització dels departaments i la fa més funcional per als 
ciutadans i les ciutadanes. 
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3. Objectius i metodologia 

3.1. Objectius 
 
Aquest estudi pretén examinar el nivell d’inclusió de la societat xarxa catalana a partir d’una 
dimensió analítica concreta i és la de conèixer com les persones immigrades es vinculen als 
serveis públics electrònics. D’una banda, volem analitzar com la societat xarxa catalana està 
responent a les distintes necessitats d’aquesta població diversa. D’altra, volem conèixer millor les 
xarxes de comunicació i informació de les persones immigrades i estudiar en profunditat quins 
efectes tenen aquestes xarxes per a la seva inclusió social. A més a més, l’estudi aborda aspectes 
rellevants per tal d’entendre com les polítiques públiques poden esdevenir un mecanisme 
institucional capaç de promoure l’accés a la democràcia digital de les persones immigrades.  
 
Aquest estudi analitza el nivell d’accés i d’ús de les pàgines web de l’administració pública 
catalana per part dels tres grups de persones immigrades seleccionats. L’estudi es centra també 
en la relació entre les competències digitals o les info-habilitats de les persones immigrades i l’ús 
dels recursos que ofereix l’administració pública electrònica. D’aquesta manera, analitza alguns 
aspectes clau per a la població immigrada en general en relació als serveis online com ara la 
llengua en què s’ofereixen i el tipus d’interfície; la complexitat del seu ús i la importància dels 
serveis oferts per a les persones immigrades (Kluzer i Cachia 2007). Finalment, un altre aspecte 
explorat per la nostra investigació és la relació entre el nivell d’inclusió de les persones immigrades 
a l’administració pública electrònica.  
 
Aquest projecte de recerca pretén aportar coneixement vàlid sobre el funcionament i l’organització 
de l’Administració electrònica catalana en relació a l’actual diversitat cultural així com sobre les 
xarxes de comunicació i informació de les persones immigrades a Catalunya en relació als serveis 
públics. En aquest entorn es susciten un seguit de qüestions: com s’estan plantejant les 
administracions públiques catalanes, tant l’autonòmica com les municipals, la inclusió de la 
població d’origen immigrat a través de les seves xarxes tecnològiques? coneixen i utilitzen les 
persones immigrades els recursos que aquestes administracions ja en disposen? quins factors hi 
juguen un paper en aquesta àrea de connectivitat? i, quin paper estan jugant les xarxes informals 
a l’hora de conèixer els serveis públics? Per últim, com participen i poden participar les persones 
immigrades en la producció i transformació dels serveis públics catalans mitjançant l’ús de les 
TIC?  
 
En aquest sentit, aquest projecte de recerca utilitza una doble estratègia de coneixement. Primer, 
de dalt a baix (top- down) s’estudiaran què han fet fins ara les administracions catalanes per 
connectar els serveis públics a la població immigrada via tecnologies de la informació i 
comunicació a través de tres fonts de dades: documentació, discursos i una selecció de recursos 
digitals (pàgines web i serveis de telefonia mòbil). Segon, de baix a dalt (bottom-up) aquest 
projecte abordarà les xarxes digitals com a pràctiques socials (i no solament mostres 
tecnològiques) que tenen conseqüències sota geografies reals més que virtuals. El treball 
analitzarà tant l’ús dels espais públics digitals seleccionats per part de les persones immigrades 
com també el seu efecte sobre la inclusió social d’aquest col·lectiu de persones. Partim de la idea 
que conèixer i utilitzar els serveis públics és una forma de conèixer Catalunya i de ser català. En 
aquest sentit, l’estudi explora com els nous ciutadans i ciutadanes de Catalunya s’acomoden a la 
nova societat xarxa i de com hauria de construir-se aquesta societat com a espai obert i accessible 
a tothom.  
 
Objectius generals: 
 

 Contribuir a la millora del coneixement sobre el que suposa el repte de la diversitat cultural 
per al desenvolupament de l’eAdministració mitjançant la producció de literatura acadèmica 
especialitzada 

 Aportar recomanacions de polítiques públiques per la millora del disseny de l’eAdministració 
a Catalunya de manera que aquesta sigui socialment innovadora i oberta des dels seus 
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inicis. En aquest sentit, cal incidir en la qüestió que no deixi en segon nivell,o per un segon 
moment, les qüestions referides a la població immigrada sinó que la inclogui com a 
participant activa de la producció, l’ intercanvi i el consum de la cultura digital catalana 

 Millorar el debat públic entorn a l’ acomodació de la població immigrada a la societat 
catalana explorant la inclusió digital com una de les vies menys utilitzades fins ara 

 Generar coneixement sobre el qual sustentar la construcció d’una identitat cultural catalana 
comuna a traves de l’ús de les xarxes digitals institucionals que connecten natius i 
immigrants  

 
Objectius específics: 
 

 Analitzar el nivell d’accés i d’ús de l’administració pública electrònica per part de les 
persones immigrades 

 Conèixer les polítiques que s’estan impulsant des de les administracions públiques locals i 
autonòmiques per millorar i potenciar la inclusió de les persones immigrades a la societat 
xarxa. 

 Avaluar la coherència entre les necessitats de les persones immigrades en relació a 
l’administració pública i les polítiques implementades a Catalunya 

 Conèixer com funciona i s’organitza l’Administració electrònica catalana en relació amb 
l’actual diversitat cultural 

 Conèixer millor com utilitza la població immigrada els recursos digitals de les 
administracions publiques  

 Analitzar si les persones immigrades estan adquirint més autonomia i s’adapten millor al nou 
context d’arribada mitjançant l’ús dels serveis públics electrònics  

 Conèixer quin paper estan jugant les xarxes d’informació i comunicació de les persones 
immigrades per obtenir més informació sobre serveis públics bàsics com ara els serveis d’ 
acollida, els serveis socials, l’accés al mercat laboral, a la educació i la salut  

 Examinar quins efectes poden produir variables socio-demogràfiques com l’origen cultural, 
l’edat, l’educació o el gènere sobre l’accés i l’ús dels serveis públics electrònics 

 Explorar com un millor accés a l’Administració pública electrònica per part de les persones 
immigrades pot repercutir positivament en la seva inclusió social a la societat catalana 

 
La societat catalana que, com estableix el Pla de ciutadania i Immigració, té com objectiu incloure 
a totes les persones d’origen immigrant i els seus descendents en la ciutadania catalana, ha de 
preocupar-se també per l’assoliment d’una democràcia digital plena. En aquest sentit, des d’un 
punt de vista científic, ens manca informació per entendre el grau d’inclusió de les persones 
immigrades en les noves societats xarxa d’acollida i com responen aquestes a les necessitats 
reals d’aquest col·lectiu de persones.  
 
 
3.2. Hipòtesis de treball 
 

 Les lògiques d’intervenció de l’administració pública pel que fa a la implementació de 
l’administració electrònica s’allunyen de les realitats i les necessitats de les persones 
immigrades  

 
 Els nivells d’adaptació i desenvolupament de l’administració electrònica per a la població 

immigrada no responen a una estratègia coherent sinó a circumstàncies i rutines 
administratives  

 
 Per a la població immigrada a Catalunya l’administració electrònica pot ser una oportunitat 

per superar problemes específics i connectar, més idòniament, amb la societat catalana  
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3.3. Metodologia 
 
3.3.1. Combinació de tècniques de recerca 
 
D’acord amb els objectius de treball fixats s’articularà una combinació de mètodes quantitatius i 
qualitatius en la línia dels mixed methods (Verd i López, 2008) amb diverses tècniques de recollida 
i anàlisi de dades:  
  

a) Mitjançant l’anàlisi documental de tot un seguit de textos i documents s’estudiaran les 
regulacions i polítiques públiques en matèria de les TIC i diversitat cultural. Alguns dels 
documents que s’analitzaran són: el nou Pla Temàtic sobre la Societat de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya i els plans específics de les municipalitats seleccionades.  

 
b) L’anàlisi estadística i la interpretació de dades quantitatives procedents de diferents 

enquestes ens permetrà obtenir una primera imatge sobre el nivell i les formes d’accés i d’us 
de les TIC i, en particular, la participació en la societat xarxa catalana per part de la població 
immigrada. Bàsicament, s’actualitzarà i s’ampliarà l’estudi realitzat per part d’aquest equip 
de recerca (Boso i Ros, 2009) utilitzant les següents enquestes: Enquesta sobre Serveis 
d’Informació i d’Atenció als Ciutadans de la Direcció General d’Atenció a la Ciutadania, 
Generalitat de Catalunya (2009); Baròmetre de la Comunicació i la Cultura de Catalunya, 
confeccionat per la Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC) (2009-
10); i la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de tecnologías de la Información y 
Comunicación en los hogares del Instituto Nacional de Estadística (2010). També 
s’analitzaran altres possibles dades que els responsables de les administracions 
analitzades,tant a nivell autonòmic com municipal,puguin facilitar.  

 
c) Anàlisi de contingut dels recursos digitals de les administracions catalanes mitjançant 

una selecció d’aquests. Aquest treball pretén analitzar alguns elements clau que alguns 
estudis europeus (Cachia i Kluzer 2007) han identificat com a centrals en l’adaptació de la 
eAdministració a contextos amb diversitat cultural i social: la llengua, el funcionament i els 
continguts de les pàgines web administratives de quatre municipalitats. En aquest sentit, 
s’observarà l’organització interna, les funcions i serveis de l’Administració pública electrònica. 
Es posarà un interès especial en els espais de participació i comunicació que s’ofereixen 
(des de bústies fins a fòrums de debat i altres espais per als suggeriments dels usuaris).  
 
La selecció dels recursos digitals es farà en funció de dos criteris clau:  
 
Per àrea de servei públic 
Es seleccionaran pagines webs que donin informació i serveis en àrees clau per a la 
població immigrada com ara els serveis d’ acollida, els serveis socials, l’accés al mercat 
laboral, la educació i la salut 
 
Per nivells de l’administració (autonòmica i municipal)  
En la selecció de l’àmbit municipal es triaran quatre municipis de Catalunya que continguin 
percentatges relativament alts i variats de població immigrada i que, a més a més, 
acompleixin dos criteris clau: una alta diversitat d’orígens i un nivell elevat de penetració de 
les TIC. 
 
Atesa la importància d’aquesta eina metodològica en els resultats d’aquest treball es 
presenta un desenvolupament més acurat dins l’apartat 4.1.  

 
d) Entrevistes en profunditat i grups focals a persones immigrades que permeten conèixer 

les formes en què s’estan formant les seves xarxes de comunicació i informació en relació 
als serveis públics anteriorment mencionats. Les entrevistes estan dirigides a explorar les 
experiències, percepcions i expectatives de la població immigrada sobre el seu accés a 
serveis públics electrònics. Igualment, ens proposem realitzar tres grups focals amb 
persones immigrades. La intenció és propiciar una interacció comunicativa entre aquestes 
persones per tal de fer emergir els discursos que circulen entre la població sobre el tema 
objecte de discussió.  
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e) Entrevistes a tècnics i tècniques de diferents administracions públiques vinculats a la 
societat de la informació i la diversitat cultural tant a nivell autonòmic com municipal. S’ 
intentarà analitzar els discursos de diferents actors públics sobre els objectius, l’organització 
i el funcionament de l’ Administració electrònica catalana en relació amb la diversitat cultural.  

 
3.3.2. Selecció de les mostres 
 
La selecció de la mostra de la pobació immigrada s’estructura amb un doble entrecreuament:  
 

 Representativitat numèrica i diversitat d’origen 
Es seleccionaran tres grups de persones d’origen estranger (12 persones per cada grup) 
d’acord al seu pes demogràfic: marroquins (19,08%), romanesos (8,12%) i equatorians 
(6,95%) 10 
 

 Territori 
Es seleccionaran els tres grups de persones d’origen estranger dintre de tres municipis 
catalans seleccionats 

 
La mostra de persones immigrades a Catalunya s’ha dissenyat amb els següents criteris: 
 

 Variació cultural en relació a l’accés i l’ús de les TIC 
Mentre que els col·lectius de l’Europa dels 27, Amèrica del Nord i Llatinoamericans estan 
fortament inserits en la societat xarxa en el sentit que són usuaris de diverses TIC, la resta 
de grups semblen centrar-se en l’ús del telèfon mòbil; els grups poblacionals nascuts al 
Magreb i a l’Àfrica Subsahariana són els que pitjor equipats estan des d’un punt de vista 
tecnològic (Boso i Ros, 2009) 

 
 Nivell d’estudis 

 Bàsic, mitjà, alt 
 

 Edat 
 Jove (entre 18 i 35),  adulta (més de 35) 

 
 Concentració territorial  

3 municipis amb nivells alts de concentració de les tres poblacions immigrades més 
nombroses de Catalunya (equatoriana, marroquina i romanesa)11: L’Hospitalet de Llobregat, 
Lleida i Reus. Els tres municipis tenen una grandària de població de més de 20.000 
habitants.12  

 
La mostra de persones immigrades entrevistades apareix a la taula 4.13  
 
 

                                                      
10  Distribució població estrangera por països 2009 Catalunya. Idescat, a partir de l’explotació estadística dels padrons. 
11  Font: Població estrangera per països. 2010 Catalunya. Idescat. 
12  Font: Població estrangera per països 2010 Catalunya, Idescat. 
13  No ha estat possible trobar una dona adulta d’origen marroquí amb un nivell d’estudis mitjans resident a Santa 

Margarida i els Monjos. 



Administració pública electrónica i immigració: una nova oportunitat per una societat catalana inclusiva 29 

Taula 4. Persones immigrades en la societat xarxa catalana 
 

Persones immigrades en la societat xarxa catalana 

País d'origen  Romania  Marroc  Equador 

Municipis 
Educació 

B 
Educació 

M 
Educació 

A 
Educació 

B 
Educació 

M 
Educació 

A 
Educació 

B 
Educació 

M 
Educació 

A 

Re
us
 

Dones 
joves 

      1  1  1       

Dones 
adultes 

      1  1  1       

Homes 
joves 

      1  1  1       

Homes 
adults 

      1  1  1       

Ll
ei
da

 

Dones 
joves 

1  1  1             

Dones 
adultes 

1  1  1             

Homes 
joves 

1  1  1             

Homes 
adults 

1  1  1             

L'
H
os
pi
ta
le
t d

e 
Ll
ob

re
ga
t  Dones 

joves 
            1  1  1 

Dones 
Adultes 

            1  1  1 

Homes 
joves 

            1  1  1 

Homes 
adults 

            1  1  1 

Total  12  12  12 

 
 
 
Les variables sociodemogràfiques que s’han tingut en compte a l’hora de seleccionar les persones 
immigrants han estat: edat, educació i origen.  
 
La primera de les variables sociodemogràfiques que hem tingut present en seleccionar la mostra 
de persones immigrades del nostre estudi ha estat l’edat. Aquesta divisió s’ha realitzat tenint en 
compte dos criteris. El primer és de caire teòric ja que l’edat és un factor que determina les 
pràctiques de connectivitat. El segon és tècnic ja que un nombre major de categories dintre de la 
variable edat suposava un augment excessiu del nombre d’entrevistes a realitzar. 
 
Pel que fa al nivell d’estudis hem dividit la mostra en 3 nivells formatius. Les tres categories 
inclouen indistintament nivell d’estudis assolits tant al país d’origen com al país de destinació 
(vegeu taula 5). La primera categoria l’hem anomenat “Educació bàsica” i inclou totes les persones 
que o bé no tenen estudis o bé només han rebut educació bàsica. En la segona categoria hi 
trobem totes aquelles persones que han cursat educació formal professional o bé educació 
secundària no obligatòria (batxillerat o equivalent), però que no han accedit a l’ensenyament 
universitari. Per últim, les persones que han cursat algun estudi universitari estan incloses en la 
tercera categoria. Com es pot comprovar les tres categories no responen al nivell d’estudis 
acabats sinó a l’últim nivell cursat, s’hagi acabat o no el cicle. Aquesta divisió respon a la 
necessitat de la investigació. El nivell formatiu incideix en l’ús de les TIC atès que, durant aquest 
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període de formació, l’alumne aprèn a utilitzar i es familiaritza amb l’ús de les noves tecnologies, 
independentment de si acaba aprovant o no el cicle formatiu. 
 
 
Taula 5. Equivalències establertes entre els nivells d’estudis 
 

Nivell d'estudis  Espanya  Equador  Marroc  Romania 

Bàsic  4t d'ESO 

1r d'Educació 
Mitjana 

(o 1r del Cicle 
Diversificat) 

Cicle de Tronc 
Comú 

10è curs 

Mitjà  1r i 2n de Batxillerat 

2n i 3r d'Educació 
Mitjana 

(o 2n i 3r del Cicle 
Diversificat) 

1r i 2n BAC  11è curs i 12è curs 

Alt 
Estudis Superiors 

(cicles formatius, estudis universitaris o equivalents) 

 
 
 
La tercera variable sociodemogràfica que ha estat considerada és el país d’origen.  
 
Els grups de discussió i les entrevistes a responsables polítics incorporen un altre municipi, 
en aquest cas un de més petit de 20.000 habitants. D’aquest manera, volem tenir en compte el pes 
que el grandària del municipi pot tenir. Es va triar el municipi de Santa Maria del Monjos per la 
seva composició adient en relació als tres col·lectius de persones immigrades. La informació sobre 
els participants als grups de discussió s’especifiquen a l’annex I.  
 
La mostra dels responsables polítics s’ha configurat amb dos responsables de cada 
administració publica analitzada (autonòmica i municipal; un total de 8 persones): un responsable 
de l’àrea de societat de la informació i un altre de l’àrea d’immigració. La mostra dels tècnics dels 
ajuntaments entrevistats apareix a la taula 6.  
 
 
Taula 6. Persones entrevistades amb càrrecs tècnics  
 

Direcció General per 
a la Immigració 

Ajuntament de  
Lleida 

Ajuntament de  
Reus 

Ajuntament de 
L'Hospitalet de 

Llobregat 

Ajuntament de  
Santa Margarida i els 

Monjos 

Montserrat Solé, 
adjunta del Director 
General per a la 
Immigració 

Calres Alzinet Mora, 
Director de Serveis, 
Ocupació, Cultura, 
Educació i Esports 

Albert Ferrer, tècnic 
d'immigració de la 

Regidoria de 
Convivència i 
Immigració 

José Antonio Garcia 
Calvillo, tècnic del 
Departament de 
Nova Ciutadania 

Carles Estela, tècnic 
d'Acció Cívica 

Josep Ginjaume, 
Director de 

Comunicació de la 
Direcció General per 

a la Immigració 

_ 

Carme Mendiola, 
tècnica d'Immigració 
de la Regidoria de 
Convivència i 
Immigració 

Max Soria, tècnic de 
la unitat de 

Tecnologies de la 
Informació i la 
Comunicació 

Imma Pulido, tècnica 
responsable de 
Comunicació i 

Relacions ciutadanes 
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4. Anàlisi de les pàgines web administratives 

4.1. Adaptació de les pàgines web administratives a la diversitat cultural. 
Construcció de dimensions i indicadors  

 
Dur a terme l’anàlisi de les diferents pàgines de l’administració ha comportat la construcció d’una 
sèrie de dimensions i indicadors que ens han permès de valorar l’adaptació de les pàgines web 
administratives a la diversitat cultural. 
 
Per a l’anàlisi de les pàgines web s’han seguit dos protocols ben diferenciats. D’una banda, s’han 
llistat una sèrie d’indicadors quantitatius que hem considerat que aporten una descripció 
panoràmica del lloc web. Aquest grup d’indicadors quantitatius s’ha dividit, al seu torn, en les tres 
categories següents: 
 

 Funcionament 
 Identificació 
 Contingut específic per al col·lectiu immigrant 

 
D’altra banda, s’ha considerat interessant fer també una aproximació qualitativa, sens dubte amb 
un cert biaix subjectiu o valoratiu, que emana d’un recull de literatura científica realitzat ad hoc. 
Hem escollit, doncs, indicadors que han fet servir altres científics per a avaluar pàgines web. Si bé 
molts d’ells són equivalents o mesuren aspectes molt semblants, hem optat per no elaborar un 
grup d’indicadors propis per tal de fer comparable el nostre estudi amb d’altres que hagin seguit un 
o altre autor en la seva recerca. Els autors seleccionats han estat: Cerrillo i Martínez (2007), 
Karunasena & Deng (2012), Layne & Lee (2001), Peña-López (2010), UNPAN (2010, 2012) i 
Verdegem & Verleye (2009). 14 
 
 
4.1.1. Indicadors de funcionament 
 
El primer exercici que hem realitzat és purament tecnològic. Volem comprovar que, efectivament, 
el web funciona, com primer pas per a poder accedir a uns continguts que són penjats en línia. Per 
a l’anàlisi d’aquest funcionament hem tingut en compte qüestions bàsiques d’usabilitat del web 
així com d’accessibilitat atès que, més enllà del que recull la llei d’accés als serveis electrònics, 
aquests són webs que es dirigeixen a col·lectius amb un alt risc d’exclusió i d’exclusió digital. En 
aquest sentit, entenem que els webs han de ser especialment curosos en el seu funcionament per 
tal de no afegir barreres als funcionaris que s’hi atansen. 
 
Taula 7. Indicadors de Funcionament 
 

Subcategoria  Indicador  Valors de l’indicador 

Usabilitat 

Idiomes  Llistat d’idiomes 

Idiomes extra de documents  Sí/No 

Traductor automàtic  Sí/No 

Buscador  Sí/No 

Accessibilitat 

W3C HTML  Nombre d’errors 

Política de mobilitat explícita  Sí/No 

Política d'accessibilitat explícita  Sí/No 

A  Nombre d’errors 

AA  Nombre d’errors 

AAA  Nombre d’errors 

Font: Elaboració pròpia. 

                                                      
14  Vegeu la bibliografia per a obtenir més detalls sobre les respectives obres. 
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Pel que fa a la usabilitat hem recollit el nombre d’idiomes en què estava el web així com, al 
marge de l’arquitectura estructural del web, si hi havia determinats documents que s’oferien en 
d’altres idiomes més enllà dels oficials del web. Aquests continguts solen oferir-se a partir d’una 
traducció manual (o manual assistida per un traductor automàtic). No obstant, la millora en els 
resultats que proveeixen els traductors automàtics ha fet proliferar en algunes pàgines la inclusió 
de l’opció de traduir automàticament els seus continguts. Aquesta funcionalitat dels webs, malgrat 
és lluny de donar resultats òptims, sovint ajuda l’usuari que té problemes amb la llengua del web a 
fer-se una idea de si està adreçant-se al lloc correcte i, en última instància, o bé demanar més 
informació o bé esforçar-se a fons en la lectura. En aquest sentit, vam considerar mesurar si la 
pàgina disposava, doncs, de traductor automàtic. 
 
Per últim, dins l’àmbit de la usabilitat, si bé les pàgines s’organitzen cada cop més pensant en 
l’usuari, ni és possible ser sensible a totes les aproximacions a un contingut determinat, ni és 
possible posar-ho tot a la primera pàgina. És per això que els buscadors s’han convertit en una 
eina imprescindible per a qualsevol web, especialment aquells que tenen una gran quantitat de 
continguts o la seva organització és complexa.  
 
Si la usabilitat mesura la facilitat d’ús d’un web en termes generals, l’accessibilitat mesura 
aspectes tècnics que faciliten l’accés alternatiu als continguts, entenent alternatiu tant pels 
diferents usos que en fan persones amb discapacitat o que tenen percepció reduïda d’alguns 
sentits, o bé pels usos que en fan màquines com robots d’Internet o agregadors. 
 
El primer indicador que vam voler mesurar va ser el nivell de compliment dels estàndards que fixa 
el World Wide Web Consortium per a l’HTML (W3C HTML). Per fer-ho, vam utilitzar el Markup 
Validation Service15  que el mateix W3C proporciona, tot recollint com a indicador el nombre 
d’errors que el validador proporcionava. Encara que és fàcil identificar quan un web és respectuós 
amb els estàndards (0 errors al test), resulta més difícil assignar un valor llindar a partir del qual un 
web esdevé manifestament irrespectuós. Veient els resultats de les nostres anàlisis, considerem 
que valors entre 0 i 15 poden situar-se en el marc que hom considera acceptable. Els errors molts 
cops són per un contingut específic temporal que, en desaparèixer del web, fa que aquest torni a 
donar menys errors. Altres valors com 56 (Serveis Socials de la Generalitat) o 193 errors 
(Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos) segurament ens indiquen que el no compliment amb 
els estàndards no és conjuntural sinó estructural, amb els problemes de navegació i visibilitat que 
això pot comportar. 
 
En aquest sentit, ens va semblar també interessant recollir si existia una política de mobilitat 
explícita. Per exemple, conèixer si existeix una versió específica per a dispositius mòbils, així com 
una política d'accessibilitat explícita. Aquesta sovint és un bon indicador que s’ha fet un esforç, 
més o menys reeixit, per a crear un web més accessible i usable. A més, sol indicar que és 
possible fer arribar suggeriments o queixes específiques sobre aquesta qüestió a l’administrador 
del web, la qual cosa també val la pena fer notar. 
 
Per últim, i com no podia ser d’altra manera, es va recollir el nivell de compliment dels estàndars 
d’accessibilitat de la Web Accessibility Initiative (WAI 16 ) del World Wide Web Consortium, 
l’organisme mundial que vetlla per a crear i consensuar els estàndards d’usabilitat. Aquests 
estàndards es divideixen en A, AA i AAA segons el rigor que apliquem en la nostra anàlisi, essent 
el nivell AAA el més estricte. Per a validar el nivell amb què els webs complien amb els estàndards 
d’usabilitat vam utilitzar el reputat Test de Accesibilidad Web (TAW17) de la Fundación CTIC i vam 
recollir el nombre d’errors. La reflexió que cal fer respecte els resultats és similar a la que hem fet 
sobre el test W3C HTML. 
 
Sobre el test d’usabilitat cal ressenyar que és difícil mantenir un web sense cap error atès que 
sovint s’integren continguts de tercers que no són respectuosos amb la usabilitat. D’altra banda, es 
van recollir només els errors automàtics, mentre que es van deixar de banda els de caràcter 
manual per ser, sovint, orientacions o dubtes que presenta el test que no pas errors en sí mateixos. 
Podem tancar aquest apartat indicant que, amb l’excepció del web de l’Ajuntament de Santa 
                                                      
15  http://validator.w3.org/ 
16  http://www.w3.org/WAI/ 
17  http://www.tawdis.net/ 
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Margarida i els Monjos (que demostra un total menyspreu per la qüestió) podem considerar que la 
resta de webs són entre prou i molt respectuosos en matèria d’accessibilitat. 
 
 
4.1.2. Indicadors d’Identificació 
 
Relacionat amb la usabilitat, però en un altre ordre de coses, vam considerar necessari mesurar 
com de fàcil era identificar qui hi havia darrera la informació que proporcionava el web. 
Considerem que forma part d’una bona política de transparència així com de bona competència 
informativa proporcionar, al menys, informació sobre qui és responsable d’aquesta així com de les 
maneres de posar-s’hi en contacte. Vam recollir, doncs, si hi havia publicat un organigrama de 
l’organització que publicava, així com un telèfon de contacte, adreça de correu postal, adreça 
de correu o formulari de contacte electrònic. 
 
Taula 8. Indicadors d’Identificació 
 

Subcategoria  Indicador  Valors de l’indicador 

Identificació 

Organigrama  Sí/No 

Contacte telèfon  Sí/No 

Contacte postal  Sí/No 

Contacte electrònic  Sí/No 

Font: Elaboració pròpia 
 
 
 
4.1.3. Indicadors de contingut específic per al col·lectiu immigrant 
 
Un cop feta l’anàlisi més de tipus tecnològica i, encara dins l’àmbit estrictament quantitatiu, ens 
vàrem proposar d’identificar seccions de continguts clau d’especial rellevància per al col·lectiu de 
nova arribada. Entenem que aquesta qüestió representa un pas més a l’hora d’iniciar un 
apropament de l’Administració vers els nouvinguts. Ateses les dificultats que les diferències 
culturals afegeixen a l’hora de relacionar-se amb l’Administració volíem saber si hi havia espais 
dissenyats ad hoc per als immigrants on s’hi recollís la seva especial idiosincràsia. En aquest 
context i sobretot, on s’hi apleguessin aquelles informacions, documents i tràmits que els són més 
útils, de la mateixa manera que sovint es fa amb d’altres col·lectius com la joventut o la vellesa. 
 
Els indicadors llistats a la Taula 9 prenen tots ells el valor de Sí/No en funció de si els espais 
esmentats són o no presents al web. L’excepció és l’indicador del cercador que expressa els 
resultats obtinguts. De manera sintètica, a les següents línies es presenten els conceptes recollits 
en aquest grup d’indicadors: 
 

 Secció especial sobre immigració a inici: hi ha un apartat, a la mateixa pàgina d’inici del 
web, exclusivament dedicat a la immigració. 

 
 Secció especial sobre immigració (no a inici): l’apartat anterior existeix, però es troba 

dins d’una altra pàgina a la qual s’arriba mitjançant una navegació per d’altres espais. En 
aquest cas, s’indica sota quin arbre de navegació es troba. 

 
 Resultats de cercar "immigració": nombre de resultats que s’obtenen en utilitzar el 

cercador (si existeix) amb la clau “immigració”. Entenem que aquesta és la paraula més 
habitual en una cerca temàtica en un web que, d’entrada, és en català i, en alguns casos, 
exclusivament en català.18 

 
 Directori associacions/entitats immigrants: existència d’un llistat amb les entitats que 

treballen amb o per al col·lectiu immigrant amb dades de contacte per a poder comunicar-se 
amb elles. 

                                                      
18  Les cerques es van realitzar durant la segona setmana de març de 2012. 
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 Acollida: hi ha un espai o un document que, encara que no tingui aquesta denominació de 
manera explícita, té la funció de ser el primer contacte amb l’immigrant. En aquest espai 
s’indiquen els primers passos que cal fer i es proporcionen les informacions més rellevants 
per a qui just acaba d’arribar. 

 
 Formació: informació sobre plans o activitats de formació especialment adreçades al 

col·lectiu immigrant. 

- Alfabetització: informació relativa a formació sobre la llengua local. 

- Específica: informació relativa a formació que s’adreça a qüestions d’especial interès pel 
col·lectiu immigrat. Per exemple, cultura, salut, educació, justícia. 

- Reconeixement formació estrangera: informació sobre com avaluar i acreditar la formació 
realitzada a l’estranger. Per exemple, homologació de títols professionals o acadèmics. 

 
 Treball: espai adreçat a la inclusió laboral de l’immigrant. 

 
 Informació,  tràmits i serveis  específics: tràmits i altres serveis de l’Administració 

especialment adreçats al col·lectiu immigrant. 

- Informes d'estrangeria: dins dels tràmits, la gestió dels informes d’estrangeria. 

- Serveis d'informació i orientació: informació sobre serveis específics d’atenció 
personalitzada. 

 
 Ajuts a immigrants o entitats que hi treballen: espai adreçat a proporcionar informació 

relativa a ajuts de tipus econòmic. 
 

 Pagar en línia: possibilitat de realitzar el pagament d’impostos, taxes i serveis a través del 
web. 

 
Taula 9. Indicadors de Contingut específic per al col·lectiu immigrant 
 

Font: Elaboració pròpia 

 
 
 
 
 
 

Subcategoria  Indicador  Valors de l’indicador 

Contingut específic 

Secció especial sobre immigració a inici  Sí/No 

Secció especial sobre immigració (no a inici)  Sí/No 

Resultats de cercar "immigració"  Nombre de resultats 

Directori associacions/entitats immigrants  Sí/No 

  Acollida  Sí/No 

  Formació  Sí/No 

  alfabetització  Sí/No 

  específica  Sí/No 

  reconeixement formació estrangera  Sí/No 

  Treball  Sí/No 

  Tràmits, serveis i informació específics  Sí/No 

  informes d'estrangeria  Sí/No 

  serveis d'informació i orientació  Sí/No 

  Ajuts a immigrants o entitats que hi treballen  Sí/No 

  Pagar en línia  Sí/No 
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4.1.4. Indicadors Qualitatius de Govern Electrònic 
 
Com hem indicat anteriorment, hem volgut completar l’anàlisi més quantitativa amb una 
aproximació més qualitativa i que, a més, ens permetés cert grau de comparació amb d’altres 
recerques. 
 
A continuació es llisten les obres que s’han utilitzat així com una breu ressenya dels indicadors 
que s’han mesurat en la nostra anàlisi.19 Es podrà comprovar, com també s’ha esmentat, que hi ha 
indicadors quantitatius repetits o molt semblants entre ells, així com entre els que han utilitzat 
diferents autors. Hem decidit conservar-los per dos motius, en primer lloc per tal de mantenir la 
integritat teòrica de l’autor i, en segon lloc, per poder utilitzar-los a l’hora de detectar 
inconsistències en la mesura de les variables. 
 
Cerrillo i Martínez (2007) proposa que l’administració electrònica – en concret, a la seva obra, es 
refereix la justícia electrònica – pot mesurar-se en quatre fases segons el tipus d’interactivitat que 
permeti. Aquestes quatre fases solen ser acumulatives. No podem passar a la fase 3 sense haver 
assolit la 2, essent la 4a, la decisió, aquella que permet un cert grau de co-administració entre 
ciutadà i serveis públics.  
 
A la nostra anàlisi hem seguit el seu model i hem incorporat la mesura dels seus quatre estadis. 
Aquests s’assoleixen en funció de si hi són presents determinats factors com la possibilitat de 
consultar informació, descarregar-se formularis oficials o realitzar gestions directament al web: 
 

1. Informació 
2. Gestió 
3. Interacció 
4. Decisió 

 
Karunasena & Deng (2012) presenten a la seva obra, després d’una exhaustiva revisió de la 
literatura existent sobre l’avaluació del valor del govern electrònic, un completíssim heurístic fruit 
d’un marc conceptual per a l’avaluació dels serveis públics electrònics. 
 
Aquest heurístic era, per als nostres interessos, excessiu en el seu abast. De tota maneram vam 
voler utilitzar dos grups d’indicadors que ens van semblar especialment rellevants per a l’anàlisi 
dels nostres webs des del punt de vista del servei que presten al col·lectiu immigrat.  
 
D’ una banda, hi trobem el Valor públic del subministrament d’informació de qualitat (codi Q8 dels 
autors) que avalua, precisament, el vessant qualitatiu de molts indicadors quantitatius què 
prèviament ja havíem fet servir en la nostra anàlisi. Aquests indicadors són: 
 

QUA_8a: Informació acurada 
QUA_8b: Informació actualitzada 
QUA_8c: Informació rellevant 
QUA_8d: Informació amb els detalls pertinents 
QUA_8e: Informació presentada de forma simple i entenedora 

 
En general, tots aquests indicadors han obtingut avaluacions positives quan els hem aplicat als 
nostres webs. 
 
D’altra banda i dels mateixos autors  hem utilitzat la mesura del Valor públic de la provisió de 
serveis centrats en l’usuari (codi Q10). Si a l’anterior grup d’indicadors s’avaluava la informació en 
referència a la seva qualitat intrínseca, aquí s’avalua aquesta mateixa informació en relació al 
col·lectiu al qual d’adreça. Considerem prou interessant la incorporació d’aquest grup d’indicadors 
atès que no estem estudiant la ciutadania en general, sinó una part d’aquesta que té unes 
determinades característiques. Com es pot observar a les taules, si bé la majoria de webs també 

                                                      
19  Referim al lector a les obres originals per a una descripció i explicació més detallada de cadascun dels indicadors i la 

seva mesura. 
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puntuen positivament en aquest grup d’indicadors, això no succeeix sempre. Aquests indicadors 
són: 
 

USO_10a: Webs ben organitzats i amigables per a l’usuari 
USO_10b: Adreces web simples 
USO_10c: Un simple web d’enllaços 
USO_10d: Un únic web per a tots els serveis 
USO_10e: Imatge gràfica pròpia d’un web de l’Administració 
USO_10f: Disseny web per a usuaris no habituals 
USO_10g: Preguntes més freqüents (FAQ) 

 
Layne & Lee (2001) presenten unes opcions similars a les que ja hem vist a Cerrillo i Martínez 
(2007), tot i que algunes de les seves categories – com les dues referides a la integració – tenen 
subtils diferències conceptuals. És per aquesta raó, així com per la que hem apuntat anteriorment 
sobre la consistència entre mesures, que hem optat per utilitzar també el sistema d’aquests autors. 
Com es pot deduir del que acabem de dir i dels indicadors que ara apuntarem, Layne & Lee 
pensen que és possible definir quatre estadis de l’Administració electrònica segons les diferents 
informacions que s’hi trobin i les transaccions que s’hi puguin fer. Aquests estadis són: 
 

1. Catàleg 
2. Transacció 
3. Integració Vertical 
4. Integració Horitzontal 

 
Peña-López (2010) d’aquest autor hem recollit únicament dos indicadors de tots els que presenta 
a la seva anàlisi. Ens ha semblat especialment útil utilitzar aquests dos indicadors com una 
primera aproximació al que comença a anomenar-se govern 2.0 o, en certa manera també, govern 
obert. Aquests són termes que, entre moltes altres qüestions, estan relacionats amb com els 
governs aprofiten les diferents plataformes públiques d’Internet (amb especial èmfasi en les 
plataformes de xarxes socials) per a ser-hi presents i interactuar amb els ciutadans. En aquest 
contextm cal observar com s’integren aquestes plataformes en els propis webs per a possibilitar-hi 
un debat més horitzontal. És, sobretot, la qualitat i direccionalitat del debat, el que hem volgut 
incorporar a la nostra anàlisi a partir d’aquests dos indicadors que identifiquen l’existència de: 
 

Xarxes socials unidireccionals 
Xarxes socials bidireccionals 

 
El referent internacional en matèria de govern electrònic és, sense cap mena de dubte, el United 
Nations Public Administration Network (UNPAN), l’organisme de les Nacions Unides que des de 
l’any 2002 analitza l’estat de l’administració electrònica. Aquets ens ha acabat dissenyant i 
calculant un índex que és la referència ineludible a l’àmbit estatal.  
 
Dels molts indicadors que mesura UNPAN (2010, 2012) i que incorpora a l’índex, hem volgut 
quedar-nos amb el gran marc teòric definit com a els cinc estadis de desenvolupament dels 
serveis públics en línia.20 Aquests estadis val a dir que són certament semblants als que ja hem 
vist de Cerrillo i Martínez i de Layne & Lee. Segons UNPAN, l’estat de desenvolupament dels 
serveis públics en línia pot ser: 
 

1. Emergent 
2. Augmentat 
3. Interactiu 
4. Transaccional 
5. Connectat 

 
Per últim, creiem que no podia faltar en la nostra anàlisi el molt interessant treball de Verdegem & 
Verleye (2009) que és, probablement, el que té un enfocament més subjectiu i pensat des del punt 
                                                      
20  Aquest marc teòric, inicialment de cinc estadis, es redueix en quatre estadis a l’edició de 2012. Atès que les anàlisis 

dels webs es van fer amb anterioritat a la publicació d’aquesta darrera edició hem preferit conservar les mesures 
inicials.  
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de vista de l’usuari. Els autors, per a realitzar la seva anàlisi, intenten posar-se a l’altra banda del 
monitor i avaluen la informació pública amb els ulls del ciutadà enlloc d’ observar com és el web o 
com es comporta la institució que hi ha al darrere. Aquesta última és sovint l’aproximació que fan 
servir moltes anàlisis de webs. Tal com fan Karunasena & Deng, Verdegem & Verleye es basen en 
un comprensiu model teòric per tal d’avaluar diferents categories conceptuals, des de les 
infrastructures a la usabilitat. De tota la seva anàlisi ens hem quedat amb aquella part que crèiem 
que no quedava coberta o només es cobria parcialment per d’altres grups d’indicadors. Ens hem 
centrat en la seva categoria de Contingut. Aquesta es composa dels següents indicadors que 
vénen a avaluar la qualitat dels continguts: 
 

Actualització 
Llegibilitat 
Credibilitat 
Utilitat 
Suficiència 

 
Subcategoria  Indicador  Valors de l’indicador 

Cerrillo i Martínez 
(2007) 

Informació  Sí/No 

Gestió  Sí/No 

Interacció  Nombre de resultats 

Decisió  Sí/No 

Karunasena  
& Deng  
(2012) 

QUA_8a: Informació acurada  Sí/No 

QUA_8b: Informació actualitzada  Sí/No 

QUA_8c: Informació rellevant  Sí/No 

QUA_8d: Informació amb els detalls pertinents  Sí/No 

QUA_8e: Informació presentada de forma simple i entenedora  Sí/No 

USO_10a: Webs ben organitzats i amigables per a l’usuari  Sí/No 

USO_10b: Adreces web simples  Sí/No 

USO_10c: Un simple web d’enllaços  Sí/No 

USO_10d: Un únic web per a tots els serveis  Sí/No 

USO_10e: Imatge gràfica pròpia d’un web de l’Administració  Sí/No 

USO_10f: Disseny web per a usuaris no habituals  Sí/No 

USO_10g: Preguntes més freqüents (FAQ)  Sí/No 

Layne & Lee  
(2001) 

Catàleg  Sí/No 

Transacció  Sí/No 

Integració Vertical  Sí/No 

Integració Horitzontal  Sí/No 

Peña‐López 
(2010) 

Xarxes socials unidireccionals  Sí/No 

Xarxes socials bidireccionals  Sí/No 

UNPAN 
(2010, 2012) 

Emergent  Sí/No 

Augmentat  Sí/No 

Interactiu  Sí/No 

Transaccional  Sí/No 

Connectat  Sí/No 

Verdegem  
& Verleye 
(2009) 

Actualització  Sí/No 

Llegibilitat  Sí/No 

Credibilitat  Sí/No 

Utilitat  Sí/No 

Suficiència  Sí/No 

Font: Elaboració pròpia a partir de les aportacions de Cerrillo y Martínez (2007); Karusena & Deng (2012); Layne & Lee (2001); Peña-
López (2010); UNPAN (2012,2012); Verdegem & Verleye (2009) 

 
 



38 Administració pública electrónica i immigració: una nova oportunitat per una societat catalana inclusiva 

A l’annex IV s’hi troben les taules amb les dades recollides per a cadascun d’aquests indicadors en 
els respectius webs de les administracions públiques i que tot seguit procedim a analitzar. 
 
 
4.2. Anàlisi de la web de la Generalitat de Catalunya: Oficina virtual de 

tràmits 
 
4.2.1. Funcionament 
 
El web de l’oficina virtual de tràmits de la Generalitat de Catalunya21 –com tots els de la Generalitat, 
atès que comparteixen una estructura tecnològica comuna– presenta un funcionament tecnològic 
impecable. La navegació és fàcil i es pot fer en quatre idiomes, a través dels menús de navegació 
o, directament, a través del cercador. 
 
Una fortalesa del web –en part per obligat compliment de la normativa vigent– és la cura que s’ha 
tingut en matèria de compliment d’estàndards tecnològics i d’accessibilitat web. A banda d’això, el 
web presenta també altres eines d’accessibilitat explícites adreçades a determinats col·lectius. Per 
contra, no s’ha tingut la mateixa cura amb el tema de dispositius mòbils.  
 
Tot i que el web és navegable amb aquests, no presenta un disseny específic per a ells ni té una 
política explícita al respecte. Aquest fet implica que l’accés al web a través de, per exemple, el 
telèfon mòbil sigui força incòmode. 
 
Essent també un web que és previsible que sigui accedit per parlants de llengües diferents de les 
quatre prefixades: català, castellà, occità i anglès, trobaríem autors que defensarien la possibilitat 
d’afegir al web un enllaç a un traductor automàtic. Si bé aquesta no és una opció òptima, i menys 
per un web de l’Administració que ha de presentar la informació de forma inequívoca, podria ser 
una solució interessant per a sortir del pas i, en última instància, ajudar al ciutadà que acaba 
d’arribar a trobar un interlocutor que el pugui ajudar a resoldre les seves necessitats. 
 
 
4.2.2. Identificació  
 
Referent a la interlocució, trobar la informació en sentit ampli, la referent a l’organigrama de 
l’oficina i a com saber amb qui parlar és clarament i fàcil d’assolir. Aquesta informació està 
perfectament complementada amb la possibilitat de contactar amb els diferents organismes, 
càrrecs i persones individuals per telèfon, correu postal o correu electrònic. 
 
 
4.2.3. Contingut específic per al col·lectiu immigrant  
 
En general, aquest no és un web pensat exclusivament per a l’immigrant, si bé aquest col·lectiu 
pot trobar-hi resposta a moltes de les seves necessitats. 
 
L’Oficina Virtual de Tràmits no té a la pàgina d’inici un apartat o una pàgina dedicada 
exclusivament al ciutadà de nova arribada. Tampoc és molt rica la informació que hom troba en 
buscar la paraula “immigració” al cercador del web. En el moment de fer les cerques, el motor 
només va retornar un únic resultat. Per entitats, tampoc hi figura un llistat que treballi explícitament 
amb aquest col·lectiu o li ofereixi serveis específics.No obstant això, és possible navegar els 
diferents temes de la pàgina i trobar-hi, com a subcategoria, la d’Immigració, a sota de la categoria 
general Societat, ciutadania i famílies. Alguna d’aquesta informació es pot trobar també dins la 
categoria Treball, subcategoria Estrangeria. 
 
Directament accessible al web o bé indirectament redirigint a altres webs de la Generalitat de 
Catalunya, aquestes dues categories ens duen a informació sobre formació (alfabetització i 
específica per al col·lectiu), treball; tràmits, serveis i informació específics (com ara informes 

                                                      
21  http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT. 
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d'estrangeria o serveis d'informació i orientació), o ajuts a immigrants o entitats que hi treballen. 
Molts tràmits, a més, poden iniciar-se – i en molts casos pagar-se – totalment en línia. 
 
No és un web pensat especialment per al col·lectiu immigrant, però es constata que se l’ha tingut 
molt en compte a l’hora de bastir-ne la informació. L’Administració demostra, sense cap mena de 
dubte, que és conscient que entre els seus administrats hi ha un grup prou significatiu l’origen del 
qual és estranger i que té unes necessitats específiques que cal abordar de forma personalitzada. 
 
 
4.2.4. Qualitatius específics de govern electrònic 
 
El web de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT), pel que fa al nivell de desenvolupament del govern 
electrònic, es situa dins del mateix estadi de desenvolupament que la majoria de webs de 
l’Administració, especialment aquells més avançats en la matèria. 
 
Considerem que l’OVT ha reeixit en proveir la majoria de serveis dels primers estadis de 
l’administració electrònica, especialment aquells referents a la informació i a iniciar els tràmits i 
gestions més elementals amb l’Administració. A més, s’ha de valorar l’esforç de proporcionar una 
finestreta única, ni que sigui per agregació, de cara al ciutadà, de manera que hom pugui trobar 
informació diversa i realitzar diferents tràmits pràcticament sense sortir del web. 
 
On l’OVT segurament no ha arribat i, seria especialment desitjable atesa la naturalesa del 
col·lectiu immigrat, és a establir canals de diàleg amb l’administrat. Val a dir, en ésser més oberta 
o més receptiva no a allò que el ciutadà necessita, sinó a allò que demana o sovint necessita 
demanar de forma explícita. En altres paraules, no hi ha possibilitat de co-administració o auto-
administració de molts aspectes de l’administració pública per part del ciutadà. 
 
 
4.3. Anàlisi de la web de Generalitat de Catalunya: Departament de 

Benestar i Família: Direcció General d´Immigració22 
 
4.3.1. Funcionament 
 
El web de la Direcció General d’Immigració comparteix plataforma tecnològica amb el de l’Oficina 
Virtual de Tràmits. En aquest sentit, referim al lector a l’apartat corresponent atès que la immensa 
majoria d’observacions que s’hi fan són també d’aplicació en el cas que aquí ens ocupa. A grans 
trets, les úniques diferències trobades durant el període d’anàlisi són una lleugera menor 
incidència en els errors de validació dels estàndards d’HTML, així com una lleugerament major 
incidència dels errors de validació d’accessibilitat per al nivell de AA. Aquests nombre d’errors, de 
tota manera, se situen en un marge acceptable i són sovint deguts a continguts concrets. Aquests 
errors apareixen o desapareixen en funció de la vigència de l’esmentat contingut. 
 
Cal subratllar que s’utilitza una URL intel·ligible i fàcilment recordable: 
http://www.gencat.cat/bsf/immigracio, enlloc de la URL real que la plataforma tecnològica atorga a 
les pàgines de la DG, molt més complexa i més difícil de reconèixer per part de l’usuari. En aquest 
sentit, s’ha fet un bon exercici orientat a facilitar al ciutadà l’arribada al web. Així mateix, 
l’Administració ha trobat una forma fàcil i àgil de dirigir cap a la informació als ciutadans.  
 
S’ha de remarcar, però, que més enllà dels aspectes tècnics, el web mostra una innegable 
oportunitat de millorar en allò referent a la part més humana del contingut: l’idioma. 
 
És cert que un web no pot estar en tots els idiomes dels potencials administrats i que el cost de 
traduir tota la informació pot resultar desmesurat. De tota manera, també és cert que la Generalitat 
de Catalunya té ben identificats els col·lectius més nombrosos i tampoc cal traduir tot el lloc web 
sinó, potser, les pàgines més crítiques (entre elles, la d’inici). Si agafem els col·lectius que tenen 
més de 50.000 persones a Catalunya, veurem que segurament seria convenient tenir el web en 
àrab, romanès, xinès i, potser, pakistanès, a més del castellà, que ja existeix al web i que cobreix 
                                                      
22  http://www.gencat.cat/bsf/immigracio. 
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el nombrosíssim col·lectiu provinent de l’Amèrica Llatina. Amb aquests idiomes, a més, es donaria 
resposta a les necessitats de tot el Magreb i, amb l’anglès, de bona part dels immigrants amb alt 
nivell formatiu, aquests provenen majoritàriament de països del nord d’Europa. 
 
En el seu defecte, un enllaç a un traductor extern podria, en molts casos, contribuir a dibuixar el 
text del web en d’altres llengües, com ara el francès, amb traduccions del català o el castellà prou 
bones i útil tant per a europeus com per a antigues colònies d’aquests a l’Àfrica. 
 
La qüestió idiomàtica queda resolta al web de la Guia d’Acollida23. Un web, però, al qual no s’hi 
arriba sense haver fet abans tres o quatre clics depenent del punt d’entrada inicial. 
 
 
4.3.2. Identificació  
 
És fàcilment identificable l’organigrama i les diverses formes com el ciutadà pot adreçar-se a 
l’Administració. D’una manera totalment transparent, s’informa també a l’usuari que la Direcció 
General depèn del Departament de Benestar Social i Família, se li ofereix l’opció d’ ampliar 
informació sobre el Departament o la Direcció General, o bé pot veure quins són els àmbits 
temàtics del Departament, entre ells la Immigració. 
 
 
4.3.3. Contingut específic per al col·lectiu immigrant  
 
Com no podia ser d’altra manera, aquest és el web més complet que hi ha sobre estrangeria i 
immigració de tots els que hem analitzat. La informació és exhaustiva, ben organitzada i s’ha tingut 
en compte al ciutadà a l’hora de dissenyar l’arquitectura de la informació. De tota manera, i amb 
ànim constructiu, es poden fer comentaris similars als que ja s’han manifestat sobre el 
funcionament i la llengua. En aquest sentit, es troba a faltar un major creuament amb d’altres 
departaments a l’hora de “departamentalitzar” la informació relacionada amb immigració. No hi 
figura, per exemple, un apartat específic per a dona immigrada, quan no obstant es sabut que és 
un subcol·lectiu perfectament identificable dins el macro-col·lectiu que és l’immigrat.  
 
Encara més obvia resulta, potser, la distinció entre diferents col·lectius segons el seu origen. 
Deixant de banda que la legislació fa algunes distincions entre col·lectius, com ara si provenen de 
països de l’Espai Schengen o no, és encara més cert que les necessitats dels immigrants sí que 
són diferents, sovint causades per la llengua, la cultura i/o la religió.  
 
Per últim, un altre subcol·lectiu especialment sensible en matèria d’immigració és el de la infància. 
Atesa la complexitat de l’escolarització d’alguns infants immigrants, seria d’esperar trobar una 
resposta explícita al web de la Direcció General en aquest sentit com sí que passa, per exemple, 
quan es parla de formació universitària. 
 
 
4.3.4. Qualitatius específics de govern electrònic 
 
En referència a l’estadi de desenvolupament de l’e-govern, també són vàlids aquí els comentaris 
que fèiem per a l’OVT, tot i que amb alguns matisos. 
 
D’una banda, l’absència d’eines més enfocades al diàleg – com ara de naturalesa o d’interacció 
amb xarxes socials – es troben a faltar més que en el cas anterior. D’altra, també hem trobat a 
faltar l’apartat de preguntes més freqüents o FAQ (per les seves sigles en anglès, Frequently 
Asked Questions), que sovint són un punt recurrent quan l’usuari té dubtes molt concrets. 
 
Per últim, i com també hem comentat, es troba a faltar una certa integració o horitzontalitat amb 
d’altres departaments que, directa o indirectament, també acaben cobrint necessitats dels 
immigrants. Ens referim, per exemple, als responsables de l’escolarització obligatòria dels menors. 
 

                                                      
23  http://www.acollida.gencat.cat/ 
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4.4. Anàlisi d’altres webs de la Generalitat de Catalunya 
 
Hem analitzat 5 llocs web, com es pot veure a les taules annexes on hem recollit les dades de 
l’anàlisi dels webs de l’administració autonòmica i local de la Generalitat de Catalunya. A més dels 
dos precedents – Oficina Virtual de Tràmits i Direcció General d’Immigració – hem analitzat també 
el web dels Serveis del Departament de Benestar i Família,24 el web de Serveis Socials,25 el 
del Departament d’Ensenyament26 i el del Departament de Salut.27 
 
Si bé, com es pot observar  a les taules, cadascun d’aquests presenta algunes particularitats 
diferents, el fet de compartir plataforma tecnològica fa que, en molts aspectes, els webs siguin 
extremadament semblants en allò que pertany a l’àmbit formal. Així, creiem que és redundant 
repetir per a cadascun trets comuns com són: funcionament, identificació, qualitatius referents al 
govern electrònic.  
 
Pel què fa a contingut tots tenen, també, una estructura molt homogènia i en gran mesura 
consistent amb el to generalista de l’OVT i sovint enllacen  a continguts de la Direcció General 
d’Immigració. 
 
Si podem destacar una qüestió és, sense dubte, l’espai ad hoc que el web del Departament de 
Salut dedica al ciutadà provinent de l’estranger. Dins el Canal Salut del Departament de Salut es 
destina un espai a Immigració i salut. Aquí  s’hi aplega documentació específica per al col·lectiu, 
així com enllaços d’interès relacionats amb la immigració referits tant a salut com a necessitats 
generals del col·lectiu. 
 
Aquest tipus de transversalitat és la que trobem a faltar a d’altres webs de la Generalitat de 
Catalunya que perden l’oportunitat de, amb una minsa destinació de recursos, adreçar-se des de 
qualsevol plataforma a un col·lectiu perfectament identificat i amb unes necessitats molt 
específiques. Tot i que aquesta reflexió podria ben bé aplicar-se a molts d’altres col·lectius que 
sovint pateixen risc d’exclusió com per exemple la gent gran, la infància o les dones.  
 
Aquesta atenció especial  del Departament de Salut es fa palesa també en el nombre de resultats 
quan cerquem “immigració”. Són  249, mentre que als Serveis de Benestar i Família es redueixen 
a 10. Pel que fa als Serveis Socials o a Ensenyament ni tan sols existeix  un cercador específic. 
Aquest ens adreça a tot el web de la Generalitat retornant un inabastable nombre de 18.200 
resultats. 
 
 
4.5. Anàlisi del web de l’Ajuntament de Lleida28 
 
4.5.1. Funcionament 
 
El web de l’Ajuntament de Lleida és, a diferència dels que hem vist de la Generalitat de Catalunya, 
un web molt més generalista, tant pel que fa al tipus de públic objectiu al que es dirigeix com per 
les característiques de la informació que hi ha i qui emet aquesta. 
 
En els aspectes més tecnològics i de funcionament presenta una bona qualitat formal. Podríem 
destacar, d’entrada, una adreça fàcilment recordable i la presentació de gran part de la informació 
en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès. Com diem, no tota la informació es troba  en 
els quatre idiomes, però sí que compleix el requisit suficient de situar el ciutadà al lloc 
corresponent i facilita l’accés a més informació o a les vies de contacte per a poder fer la sol·licitud 
bé telemàticament, bé presencialment. 

                                                      
24  

http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.c7a2fef9da184241e42a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=54791e8bef0a421
0VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=54791e8bef0a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=def
ault 

25  http://www.gencat.cat/temes/cat/serveis.htm 
26  http://www.gencat.cat/ensenyament/ 
27  http://www20.gencat.cat/portal/site/salut 
28  http://www.paeria.es 
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En aquest entorn i, des del punt de vista del col·lectiu immigrant, és ben cert que els idiomes 
majoritaris d’aquest col·lectiu a la ciutat són altres de diferents com ara l’àrab, el romanès, l’amazic 
o el wòlof, idiomes totalment absents al web. L’absència de traductor automàtic no contribueix a 
millorar aquesta carència. 
 
Les qüestions relacionades amb accessibilitat i usabilitat estan ben resoltes, amb petites 
excepcions que tenen naturalesa transitòria, i hi ha una política explícita tant d’accessibilitat com 
de mobilitat. En aquest sentit, hi ha informació com ara els visualitzadors i programes que utilitza el 
web i sobre què és el que cal per facilitar l’accessibilitat a les persones amb discapacitats.  
 
 
4.5.2. Identificació  
 
L’organigrama, l’estructuració interna de l’Ajuntament i els seus serveis, així com la manera de 
contactar-hi és fàcilment localitzable. Es presenten diverses formes amb les quals el ciutadà pot 
adreçar-se a l’Ajuntament. 
 
 
4.5.3. Contingut específic per al col·lectiu immigrant  
 
El web no disposa d’una secció especial sobre immigració directament localitzable a la pàgina 
d’inici, tot i disposar de seccions específiques per a d’altres col·lectius com infància, joves, dona, 
família, turisme o empresa, a més de la que va adreçada a la ciutadania en general. 
 
El web disposa, no obstant, d’una secció específica per a nouvinguts dins el web de la Regidoria 
de Drets Civils, Cooperació i Igualtat.29 Aquesta secció és molt completa i conté informació sobre 
l’acollida dels immigrants així com de la formació que poden rebre, especialment en matèria 
d’alfabetització. D’altra banda, inclou també un directori d’associacions i entitats que treballen 
l’ambit de  l’acollida i inclusió dels immigrants. 
 
La guia d’acollida, un dels puntals informatius del web, és el referent sobre els serveis i tràmits 
específics per a immigrants, així com perquè obtinguin informació sobre treball i ocupació.   
 
 
4.5.4. Qualitatius específics de govern electrònic 
 
El web de la Paeria és un web modern i que s’ajusta als estrictes requisits de la normativa legal 
vigent en matèria de provisió de serveis de l’Administració per vies electròniques. En aquest sentit, 
la seu electrònica i la carpeta ciutadana són eines tremendament útils per al ciutadà. Si bé no 
contemplen un espai específic per a l’immigrant, les indicacions que es troben a d’altres llocs del 
web –com ara la Guia d’Acollida– resulten suficients com per a fer un ús “normal” d’aquest  com 
qualsevol altre ciutadà. 
 
Com passa, però, en la majoria dels webs de totes les administracions –i en especial en tots els 
que aquí analitzarem– el web de l’Ajuntament de Lleida no arriba als últims estadis de 
desenvolupament de l’administració electrònica. No ha assolit els nivells de transacció o de decisió 
que la teoria descriu i que només unes poques administracions al món desenvolupen plenament. 
 
D’altra banda, algunes qüestions pertanyents a les fases d’interacció i d’informació són encara 
susceptibles de ser millorades. En aquest context, trobem a faltar certa integració horitzontal (el 
mateix servei vist des de diversos llocs segons la seva naturalesa) i, sobretot i pel que fa a 
immigració, una major integració horitzontal. D’aquesta manera, el ciutadà immigrat podria  
realitzar totes les seves gestions sense sortir del “seu” portal. Aquestes facilitats són sovint 
tecnològicament factibles i només cal que es produeixi un canvi actitudinal dins l’Administració per  
fer-ho possible.  Òbviament, també cal destinar uns mínims recursos.   
 

                                                      
29  http://www.paeria.es/dcci/ 
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L’Ajuntament, però, ha sabut poblar les xarxes socials més populars i ser-hi present. D’aquesta 
manera, s’acosta al ciutadà i, a més, s’obren canals de comunicació bidireccionals i totalment 
simètrics on el ciutadà pot parlar de tu a tu amb l’Administració, en un context que li és més 
familiar i amigable. 
 
 
4.6. Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat30 
 
4.6.1. Funcionament 
 
El web de l’Hospitalet de Llobregat és, tècnicament parlant,  un dels més afinats dels que hem 
analitzat en aquestes pàgines. El web passa molt satisfactòriament els tests d’accessibilitat i 
disposa, també, d’opcions específiques per a fer-ne més fàcil l’accés a usuaris amb discapacitat. 
Cal assenyalar, però, que l’atapeïment d’informació i la seva disposició en una columna fixa i 
estreta el podria penalitzar en un test d’usabilitat.  
 
Com ja s’ha comentat en referència a d’altres llocs web,  s’ha obviat l’opció del traductor automàtic. 
Segurament aquí encara és més recomanable atès que la informació només es mostra en dos 
idiomes: català i castellà. De tota manera, aquesta informació està organitzada de manera clara,  
concisa i resulta fàcil distingir les principals temàtiques. 
 
 
4.6.2. Identificació  
 
La informació està ben organitzada. És fàcil localitzar els principals actors de l’Ajuntament i com 
posar-s’hi en contacte. Un menú de navegació ens localitza unes opcions destacades: agenda, 
directori, tràmits, plànol i webs municipals que són, sens dubte, els punts d’accés més habituals 
del web. Si bé aquest no té una secció de preguntes més freqüents (FAQ), l’arquitectura dels 
menús funciona  com unes FAQ que, implícitament, guien a l’usuari a trobar allò que necessita. 
 
 
4.6.3. Contingut específic per al col·lectiu immigrant  
 
L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat tampoc no presenta a la seva pàgina d’inici una secció o 
un accés a la seva informació referent al col·lectiu immigrant. Aquesta pot trobar-se dins la sub-
secció de Nova Ciutadania31 la qual s’insereix dins de Serveis Socials. 
 
Aquesta sub-secció de Nova Ciutadania, malgrat una presentació de la informació un tant succinta, 
recull un complet inventari de tràmits d’especial interès per als nouvinguts. També, en el mateix 
espai, figura el directori d’entitats que treballen, en un sentit ampli, amb el col·lectiu immigrant. Es 
troba a faltar, però, la informació específica que vingui a complementar d’ una banda els tràmits i, 
d’ altra, aquest directori d’entitats. No hi ha, doncs, ni Guia d’Acollida ni tampoc informació 
específica sobre formació, qüestions laborals, permisos i documentació necessària, etc. més enllà 
que, en alguns casos, t’ofereix l’opció de fer el tràmit relacionat. 
 
 
4.6.4. Qualitatius específics de govern electrònic 
 
El web de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, tal com succeïa amb el web de la Paeria de 
Lleida,  es queda just en el penúltim estadi de desenvolupament del govern electrònic. En aquest 
sentit, és possible processar gran part dels serveis electrònics però no es pot anar més enllà cap a 
una interacció integral. D’altra banda, i a diferència del cas de Lleida, no és possible finalitzar la 
realització d’aquests serveis per la manca d’una passarel·la de pagament pròpia, de manera que 
molts d’ells s’han d’acabar fent de forma presencial. 
 

                                                      
30  http://www.l-h.cat 
31  http://www.l-h.cat/80135_1.aspx?id=1 
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També, com en el cas de Lleida, l’Ajuntament és present a les principals xarxes socials on, com ja 
hem esmentat, s’obre la possibilitat de mantenir una incipient interlocució més directa amb el 
ciutadà. 
 
En general, considerem que, de cara a millorar, caldria una major integració tant horitzontal com, 
sobretot, vertical (ara mateix només en estat de desenvolupament parcial) de la informació del web. 
Això significaria fer el pas previ per a un major grau d’interacció i co-decisió amb el ciutadà. 
 
 
4.7. Anàlisi de la web de l’Ajuntament de Reus32 
 
 
4.7.1.  Funcionament 
 
El web de l’Ajuntament de Reus és altament respectuós amb tots els estàndards i, a més, ha fet un 
notable esforç d’usabilitat en el disseny del web tant pel que fa a disposició de la informació com 
en la utilització dels colors d’aquest. És, probablement, el web més atractiu dels quatre de 
l’administració local, no en un sentit estètic (que també), sinó per la cura a l’hora de plantejar la 
ubicació de la informació, ressaltar-ne el que és més important i, especialment, no atabalar l’usuari 
amb massa informació, una qüestió molt rellevant quan parlem de col·lectius que sovint tenen 
dificultats de comprensió tant tecnològica com lectora.Aquest esforç es fa explícit, a més, amb una 
política d’accessibilitat per a facilitar l’ús del web per part d’usuaris amb dificultats motores o 
cognitives. 
 
En aquest web sorprèn molt, però, l’absència de tot idioma diferent del català. Tenint en compte 
que Reus no només té un fort component nouvingut en el seu cens, sinó que també és des de fa 
uns anys una porta d’entrada d’estrangers a través del seu aeroport internacional, resulta difícil de 
comprendre que el web no tingui una versió en, al menys, castellà i/o anglès.33 
 
 
4.7.2.  Identificació  
 
La part corresponent a la identificació de càrrecs, departaments i com contactar-hi és clara i 
fàcilment abastable com acostuma a  ser habitual en tots els webs.  
 
 
4.7.3. Contingut específic per al col·lectiu immigrant  
 
L’Ajuntament de Reus és l’únic de les quatre administracions locals que hem analitzat que disposa,  
a la seva pàgina d’inici, d’una secció d’Immigració i nova ciutadania. També té seccions referents  
a d’altres col·lectius especialment sensibles com ara infants i família, joves, gent gran, dones o 
persones amb discapacitats. 
 
Els serveis i la informació que ofereix l’Ajuntament al col·lectiu immigrant és molt extensa i està 
específicament organitzada segons les seves necessitats. D’una banda, la Guia d’Acollida 
proporciona una primera introducció al nouvingut i el remet als diferents organismes:  municipals, 
autonòmics o estatals  competents en la matèria segons el tràmit. 
 
El Servei d'Atenció a l'Immigrant i l’Oficina d'Atenció Ciutadana són els dos organismes que,  de fet, 
s’encarreguen d’informar, atendre les necessitats i proporcionar els serveis requerits per la 
persona immigrada dins el municipi. Tot i que la informació no és exhaustiva, és més que suficient 
en uns primers estadis tot conduint al nou ciutadà a les oficines presencials per a tràmits de major 
complexitat, qüestions relacionades amb formació, treball o qüestions legals. 
 

                                                      
32  http://www.reus.cat 
33  Cal saber arribar al web de turisme de la ciutat (http://www.reusturisme.cat/) per a trobar informació en d’altres idiomes 

diferents del català. 
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Val a dir que, a diferència d’altres municipis, Reus ofereix la possibilitat de finalitzar les sol·licituds i 
tràmits dins el mateix web atesa la funcionalitat existent de pagament en línia. 
 
 
4.7.4. Qualitatius específics de govern electrònic 
 
Si bé l’estadi de desenvolupament del l’administració electrònica de l’Ajuntament de Reus es troba,  
com molts d’altres, en una etapa avançada de processament, val a dir que la inclusió de xarxes 
socials, així com un major grau d’integració horitzontal i vertical de serveis i d’informació, situen el 
web de l’Ajuntament molt a prop de poder saltar a una etapa més centrada en la interacció, la 
decisió o la connectivitat directa amb el ciutadà. 
 
 
4.8. Anàlisi del web de  l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos34 
 
4.8.1. Funcionament 
 
Tots els webs que hem analitzat fins al moment eren tècnicament bons i només contenien alguns 
errors totalment circumstancials. El de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos és un cas 
diferent. És un web força deficient en matèria d’estàndards web (193 errors al test del W3C) així 
com en matèria d’accessibilitat. Aquest darrer aspecte es fa especialment palès en no assolir cap 
dels tres nivells d’accessibilitat web, ni tan sols el més baix o A. A banda del greuge que això 
suposa per al col·lectiu amb discapacitat, l’Ajuntament se situa fora de la llei vigent a l’Estat 
espanyol i, en conseqüència, podria esser denunciat per incompliment d’aquesta normativa. 
 
A tot el que hem esmentat hi podem afegir altres qüestions que hem comentat també en el cas de 
l’Ajuntament de Reus, com ara el fet de tenir el contingut en només un idioma (català) i sense la 
possibilitat de traduir-lo automàticament a d’altres llengües de l’Estat, comunitàries o nadiues dels 
nouvinguts. 
 
Cal emfatitzar que moltes d’aquestes deficiències són difícilment atribuïbles a la menor grandària  
del municipi i, en conseqüència, a una menor capacitat pressupostària. Molt possiblement, la 
traducció dels continguts té un cost determinat que s’ha d’assumir i mantenir, però els estàndards 
d’accessibilitat i, sobretot, els estàndards de programació web són qüestions superades per la 
majoria de gestors de continguts. Aquests no  demanen, si es té en compte ex-ante, cap cost 
afegit al desenvolupador i, menys encara, a qui manté el web. 
 
Per últim, cal comentar també que la pàgina té errors de programació que de vegades comporten  
atzucacs de navegació o canvis de navegació incomprensibles. 
 
 
4.8.2.  Identificació  
 
Sorprenentment també, no hi ha un directori clar en el web de l’Ajuntament. Si bé els càrrecs 
polítics són localitzables, no sense fer una navegació un tant equívoca,  no és possible saber la 
distribució orgànica de l’ajuntament en l’àmbit de l’Administració:  quins són els seus departaments, 
organismes interns, serveis i responsables de servei, etc. 
 
Si bé es facilita el contacte general amb l’Ajuntament i s’ofereixen diverses opcions per fer-ho, 
localitzar l’interlocutor vàlid és certament complicat. Es pot afirmar, en d’altres paraules, que ens 
trobem davant del web del consistori i no pas davant del web del municipi.  
 
 
4.8.3.  Contingut específic per al col·lectiu immigrant  
 
El web de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos no presenta cap tipus de secció específica 
per a immigrants ni dins el web ni tampoc a la pàgina d’inici. No trobem cap guia o pàgina 
                                                      
34  http://www.santamargaridaielsmonjos.cat 
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d’acollida al nouvingut, ni informació sobre formació, treball o sobre tràmits i serveis especialment 
pensats per donar resposta a les necessitats de la població immigrada. 
 
La paraula immigració i paraules relacionades van retornar zero resultats quan es va fer la a cerca. 
Aquest fet en porta a pensar que, efectivament, no hi ha cap tipus d’informació ni servei 
expressament adreçat a aquest col·lectiu. El directori d’associacions tampoc inclou cap entitat que 
treballi en aquest àmbit.  
 
 
4.9. Qualitatius específics de govern electrònic 
 
Aquest és un web que difícilment podem situar-lo a la categoria de govern electrònic atès que 
totes les gestions han d’acabar-se a l’oficina d’atenció ciutadana. En aquest sentit, i tenint en 
compte les diferents categoritzacions de la literatura, podem situar l’Ajuntament en la fase de 
gestió, interacció o transacció no avançada. Es poden iniciar alguns tràmits, especialment aquells 
on es requereix determinada informació i la recuperació d’alguns documents però, com hem 
assenyalat, les gestions s’han de finalitzar presencialment.  
 
 
En definitiva, és essencialment un web purament informatiu per tal de donar a conèixer el 
consistori i la seva activitat. No és un instrument de política de proximitat i de participació 
ciutadana. 
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5.  Percepcions institucionals i accions polítiques 

5.1. Departament de Benestar i Família: Direcció General d’immigració 
(DGI) 

 
Des de la Direcció General d’Immigració (DGI) s’afirma que tractar el tema de la immigració a 
través de les TIC no ha estat un eix de treball prioritari, però que la realitat els ha portat a afrontar 
aquest repte. Les persones entrevistades tenen la sensació que no arriben a la població 
immigrada amb suficient facilitat i que el seu contacte amb aquestes comunitats no és directe sinó 
a través d’altres organismes i professionals. En aquest sentit, afirmen no saber molt bé com 
solucionar aquesta situació. 
 
S’han creat diferents eines com ara els butlletins electrònics, la Guia d’acollida, la plataforma 
agendaimmigració.cat o els materials d’autoformació. L’origen d’aquests recursos fou fruit d’un 
procés de reflexió que els portà a adonar-se que editar materials en paper comportava dificultats 
tant a l’hora de fer-ne la difusió com d’actualitzar la informació que s’hi donava.  
 
El butlletí electrònic és una eina de comunicació entre la DGI i el personal tècnic d’immigració del 
territori. Hi ha unes 5.000 persones inscrites que reben aquest butlletí, el qual s’empra com a 
corretja de transmissió per donar a conèixer les diferents activitats que s’estan fent arreu, ja sigui 
en ajuntaments petits, diputacions o universitats. La decisió de tenir un butlletí sorgí del doble 
avantatge econòmic i de potencialitat pràctica que aquest format presentava per arribar als tècnics. 
Tot i que la informació que s’hi recull prové majoritàriament de les activitats i accions que es duen 
a terme des d’altres institucions, el procés de confecció corre a càrrec del personal de la DGI i no 
es preveu cap participació exterior. 
 
La Guia d’acollida és un web que té per objectiu facilitar l’explicació del que és Catalunya i de com 
funcionen la societat i els serveis a la gent nouvinguda. Inclou informació de diferents àmbits: 
sanitat, educació, habitatge, drets laborals... i es troba en 10 idiomes. El procés d’elaboració va 
incloure un procés de participació del Consell Assessor d’immigració, un òrgan consultor format 
per entitats d’immigrants i on es van definir tant els continguts com les llengües. Utilitza un 
llenguatge planer i té present el marc conceptual i les realitats d’origen de les diferents 
nacionalitats. Les entitats del Consell Assessor ho revisaren tot i la informació s’incorporà al web. 
Aquest  hagué de complir amb la normativa general sobre accessibilitat i la imatge corporativa. Cal 
dir que des que es va inaugurar no ha patit cap procés d’avaluació, més enllà de les correccions i 
actualitzacions pertinents. 
 
La plataforma agendaimmigració.cat centralitza tota la formació tant dels professionals tècnics en 
immigració com de les persones que gestionen associacions i entitats d’immigrants. S’hi mostren 
cursos com per exemple de confecció de pressupostos, comptabilitat, demanar subvencions, etc. 
A l’hora, el web també inclou informació estadística sobre la població immigrada a Catalunya útil 
per a tècnics i professionals.  
 
Els materials d’autoformació complementen l’oferta del web amb cursos interactius (com per 
exemple de nivell bàsic de català, de coneixement de l’entorn...) per ajudar a acreditar el grau 
d’integració i l’esforç de les persones immigrades. El nou Informe d’estrangeria ha augmentat el 
contacte del personal de la DGI amb les persones migrades, i comporta un circuit que comença als 
ajuntaments i acaba a la Delegació del Govern. La funció de la DGI és la de validar els informes 
d’integració i comunicar per carta el resultat a la persona interessada, però aquest tràmit no s’ha 
pogut fer telemàticament a causa de problemes logístics i tècnics.  
 
Hi ha la possibilitat de mantenir una comunicació a través del correu electrònic propi de la Direcció 
General, de manera que les persones poden fer consultes directament sobre temes relacionats 
amb els processos migratoris (tràmits de reagrupament familiar, consultes...) i rebre una resposta 
personalitzada. De la mateixa manera, qualsevol correu electrònic enviat a altres departaments i 
que faci referència al tema migratori és redireccionat a la DGI i tramitat des d’aquesta. També  
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existeix un telèfon específic dins el 012 dedicat a immigració amb atenció multilingüe, així com  
trobem un canal de queixes i suggeriments electrònic.  
 
Caldrà, en un futur, saber aprofitar els canals de comunicació que representen les noves 
tecnologies per poder comunicar-se directament amb les diferents poblacions immigrades de 
Catalunya. Per exemple, la possibilitat de Twittejar qualsevol activitat adreçada a una comunitat 
concreta. També l’oportunitat de realitzar tràmits –com ara els necessaris per certificar arrelament, 
sol·licitar ajuts pel retorn al país d’origen. També s’apunta la necessitat de dotar-se de recursos 
per poder assolir aquests canvis.  
 
 
5.2. Percepcions institucionals: el municipi de Lleida 
 
El Pla Local d’Inclusió de l’Ajuntament de Lleida planteja grans àmbits que giren al voltant del 
concepte d’inclusió. Els drets i deures dels ciutadans queden articulats en la Carta de la 
Ciutadania que recull accions de convivència i civisme. Les TIC són vistes com una “eina de 
cohesió”, sobretot de cara al jovent. En el marc de les polítiques d’acollida i formació hi ha les 
sessions d’acollida. Aquestes sessions inclouen una presentació del web municipal, de l’entorn 
social i també cursos bàsics de català.  
 
Pel que fa al web aquest gaudeix d’un assistent virtual en tres idiomes (català, castellà i anglès) i 
permet fer al voltant de 1.000 tràmits. En canvi, no preveu cap enllaç amb altres administracions. 
Tampoc no facilita cap explicació teòrica de les delimitacions competencials ni exposa conceptes 
com ara democràcia, eleccions, Drets i Llibertats, etc. 
 
Les persones immigrades, per causa de les dificultats lingüístiques i el nivell formatiu baix, entenen 
els webs com a punts d’informació, però no pas com a element de consulta i de tramitació. Els 
tràmits electrònics també han comportat algun malentès en el sentit que algunes persones en ser 
informades que faltava alguna dada han interpretat que no podien fer el tràmit. Hi ha un servei de 
mediació presencial a l’OAC, però no es troba disponible  online ni tampoc per telèfon. 
 
La pàgina municipal “Participa” ofereix a tot tipus d’entitats la possibilitat de disposar d’una pàgina 
pròpia on exposar les seves activitats, interessos, adreça, etc. Es fan cursos de formació de 20 
hores per capacitar les persones. L’objectiu és que cada entitat de la ciutat tingui el seu propi web.  
 
 
5.3. Percepcions institucionals: el municipi d’Hospitalet del Llobregat 
 
L’Ajuntament de l’Hospitalet ha llançat tres línies d’actuació per treballar la immigració: un 
programa d’acollida, un programa d’integració i una tercera línia que són les polítiques de 
convivència. A aquestes accions caldria afegir el Pla Transversal d’Immigració. Segons els tècnics, 
cap d’aquestes línies contempla la integració a través de les TIC de manera específica, més enllà 
de certs tràmits d’interès rellevant per a la comunitat immigrada com poden ser els informes 
d’habitatge o el d’arrelament social. 
 
La visió primordial  dels tècnics s’orienta a assolir eficiència de l’administració i una millor 
disposició dels recursos: “La població immigrada és una població que té menys temps per ocupar-
se dels assumptes durant els matins i en  horaris de l’administració. Caldria poder fer-ho durant els 
matins, les tardes o en una altra mena d'hora. Llavors, tot el que es faci per facilitar l'accés i els 
tràmits, doncs molt millor” (Tècnic del Departament de Nova Ciutadania). Ara bé, aquesta visió no 
inclou cap especificitat vers aquest col·lectiu social. 
 
Segons els dos tècnics entrevistats l’accessibilitat ha d’anar adreçada a totes les persones, ja 
siguin persones grans, discapacitades, etc., i no només a la població migrada. D’aquesta manera  
es limiten bàsicament a seguir certs estàndards tant en el llenguatge emprat com en la comprensió. 
Afirmen que el web va dirigit a tota la població i no pas a cap sector social concret.  
 
Pel que fa a la formació explícita per capacitar aquestes persones en la utilització de les noves 
tecnologies: “Però bé, pel tema de l'accés a les tecnologies de la informació, no donem un 
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tractament diferent a la població immigrant del que es dóna a la resta de la població. De fet, 
pensem en les necessitats que tenen i les dificultats d'accés, doncs són semblants.” (Tècnic del 
Departament de Nova Ciutadania). També afirmen que els serveis utilitzats per la població 
migrada no disten dels serveis utilitzats per la població nouvinguda. Tot i així reconeixen que no 
tenen cap estudi sobre les demandes de la població immigrada. 
 
Els continguts del web estan descentralitzats a cada unitat administrativa, mentre que el disseny 
es manté uniforme. Hi ha mecanismes que permeten el contacte del ciutadà amb els dissenyadors, 
tot i que de moment no els hi ha arribat cap petició al respecte. El portal inclou un mapa i un 
apartat anomenat “sobre el web”. Ara mateix el web permet fer 40 tràmits en línia i s’espera que en 
breu es puguin fer tota la resta.  També s’hi troba informació negativa, és a dir, tot allò que sovint 
els usuaris busquen al web i que no es fa des de l’administració local (per exemple l’expedició del 
DNI). Quan van ser preguntats sobre si es facilita informació d’altres administracions pel que fa a  
horaris, tràmits, etc. responen que això no es fa perquè els canvis no depenen d’ells,  si no se 
n’adonessin d’aquests estarien proporcionant una informació errònia.  
 
Les SNS no s’utilitzen des de la regidoria d’immigració, però el Facebook sí que s’està emprant en 
altres àmbits com ara Joventut per combinar-lo amb els webs municipals. Això permet una 
interacció entre les persones que s’han subscrit al grup i el personal de la regidoria, a qui poden 
fer consultes.  
 
Per poder avaluar els usos del web s’utilitzen dos mecanismes: enquestes que es realitzen quan 
s’empra el cercador, i l’anàlisi de totes les visites que arriben. No s’inclou però cap enquesta ni 
recull de dades externes que permeti identificar les característiques sociodemogràfiques de les 
persones. Així, doncs, és impossible de discriminar l’ús segons origen.  
 
S’està creant un nou web. De moment no s’inclou cap tipus de participació ciutadana, tampoc de la 
població immigrada. Una radiografia exhaustiva d’algunes de les entrades permet conèixer les 
parts més emprades del web, i en el nou portal aquestes gaudiran de prioritat. 
 
Les dues llengües emprades són el català i el castellà. Afirmen que els agradaria poder-ho fer en 
altres idiomes i que de fet ho han estudiat, però el problema de la vinculació legal entre allò que 
s’afirma al web i allò que és implicaria la necessitat de traductors jurats, cosa que dispararia molt 
el preu del web. De totes maneres la gran aposta per a l’accessibilitat del web assegura que si un 
usuari utilitza un traductor automàtic el web mantindrà la seva estructura. 
 
Per finalitzar direm que mitjançant aquesta entrevista hem comprovat la importància de la 
presència d’informació sobre el municipi al web. La pàgina rep un gran nombre d’accessos des 
països d’Amèrica del Sud i del nord d’Àfrica, i la informació sobre el municipi permet que les 
persones en tinguin nocions des de l’origen. 
 
 
5.4. Percepcions institucionals: el municipi de Reus 
 
Les dues persones tècniques d’immigració entrevistades a l’Ajuntament de Reus han expressat en 
diverses ocasions que no veuen el web municipal com una eina útil per impulsar la relació entre 
l’administració local i les persones nouvingudes. Segons l’equip tècnic la població immigrada al 
municipi no utilitza amb regularitat i fluïdesa les TIC: “En el futur pot ser. Però ara com ara, com 
que aquest ús de les noves tecnologies no és molt fàcil per a la població estrangera, doncs no...” 
(Tècnic d’immigració de la Regidoria de Convivència i Immigració). Aquest escàs ús de les TIC per 
part de la població immigrada és atribuïble al seu baix nivell formatiu: “Clar, és que la població que 
nosaltres tenim també sabem el nivell cultural que tenen i majoritàriament és marroquina i de 
zones rurals. Ells, doncs, es belluguen amb el boca-orella, o coneguts [...]. Tenen altres vies. La 
majoria no té ni ordinador. No té ni per pagar els llibres del cole... En el tema de les noves 
tecnologies pues...” (Tècnica d’immigració de la Regidoria de Convivència i Immigració). Tot i així 
reconeixen que no disposen de dades i que es basen en percepcions. 
 
També es mostren contraris a una discriminació positiva perquè segons ells la població migrada és 
sols una part de la població del municipi, i entenen que no cal fer polítiques específiques 
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adreçades a aquest grup poblacional. Afirmen que les polítiques destinades a la població 
immigrada s’han de limitar exclusivament a les accions d’acollida, i és així com justifiquen la poca 
adaptació del web a les necessitats específiques de la població immigrada: “Clar, és que la pàgina 
va adreçada a la totalitat de la ciutadania. [...] Sempre s'ha intentat normalitzar i que les persones 
immigrades tinguin els mateixos circuits que la resta. Llavors clar, no s'han fet massa coses 
específiques...” (Tècnica d’immigració de la Regidoria de Convivència i Immigració). 
 
Aquesta podria ser la causa explicativa que els serveis que s’ofereixen al web destinats 
 a la població migrada estiguin limitats a Acolliment, Convivència i al Servei d’Atenció a l’Immigrant 
(SAI), el qual ofereix informació i assessoria sobre legislació d’estrangeria. La resta de tràmits 
administratius són derivats a l’OAC, on segueixen el camí de tramitació comú per a tota la població. 
 
 
5.5. Percepcions institucionals: Santa Margarida i els Monjos 
 
El consistori ha encarat el procés migratori a través del Pla de Recepció i d’Acollida Municipal 
(PRAM) amb el qual ha impulsat un seguit de mesures per facilitar la recepció de la població 
nouvinguda. El PRAM traça un circuit integral d’acollida que inclou un seguiment personalitzat a 
l’hora que afavoreix l’aprenentatge en l’ús de les noves tecnologies com a mitjà per augmentar la 
llibertat i el desenvolupament individual. 
 
La idiosincràsia dels municipis petits permet el contacte directe entre les persones que dissenyen 
els programes i els problemes o necessitats especifiques de la població. En el cas de la població 
nouvinguda aquesta condició afavoreix el contacte i el seguiment personal a l’hora que facilita els 
processos d’acompanyament en l’educació i en l’ús de les TIC.  
 
L’objectiu dels tècnics ha estat, des de 2004, aprofundir en les relacions entre les persones 
d’origen estranger i les natives. Per a possibilitar la inclusió de les nouvingudes s’ha atorgat un 
paper molt actiu a les xarxes socials municipals, amb el Facebook com a principal eina però també 
potenciant l’ús de blogs i altres plataformes digitals que les pròpies entitats (tant immigrants com 
no) poden utilitzar a discreció. Alhora, també es potencien els comunicats de premsa i des del mur 
de Facebook de l’Ajuntament, així com del web municipal i d’instal·lacions municipals (escola 
d’adults, casal de joves...) es facilita un espai que de moment no està sent utilitzat. També s’ajuda 
en la redacció de comunicats de premsa. 
 
Des de diverses instal·lacions del poble s’impulsen cursos destinats a fomentar l’aprenentatge i 
iniciar les persones que desconeixen la realitat que ofereixen les TIC. Aquests s’acompanyen  de 
cursos de llengua, coneixement de l’entorn, etc. Aquest cursos,centrats sovint en les dones 
immigrades, són vistos com a imprescindibles per part de l’equip tècnic.  
 
Els usos que els tècnics han detectat de les xarxes socials municipals varia substancialment entre 
origen i edat. Si per part de les persones autòctones l’ús es concentra en un perfil de persones 
adultes (mares i pares de família) que utilitza el mur, en el cas de les persones nouvingudes l’ús es 
concentra en joves que empren preferentment el xat per fer les seves consultes amb respostes 
molt més immediates. Tot i la gran centralitat que està agafant el Facebook en la relació entre 
l’administració local i la població, els tècnics mostren una gran cautela a l’hora de traspassar el 
principal rol informatiu a aquesta plataforma: “Aquí aquest tema encara va al boca-orella. Al poble 
petit funciona moltíssim” (tècnic d’Acció Cívica). Però la importància de la xarxa social com a mitjà 
de comunicació entre la població i l’administració és innegable. Hi ha un projecte públic que s’ha 
iniciat a partir d’un comentari al Facebook, mostrant així l’alt nivell de permeabilitat que el 
consistori té respecte de les propostes ciutadanes expressades a través de les xarxes socials. 
 
L’ús dels espais tecnològics municipals ha estat origen de problemes entre el comú dels usuaris i 
la població jove d’origen estranger, ja que aquests no disposen en general d’equipament electrònic 
a la llar, fet que els impulsa a fer un ús més intensiu dels punts de connexió públics. Això ha 
coincidit amb un increment de la població d’edat avançada que també utilitza aquests serveis. És 
un exemple que permet constatar que els tècnics coneixen les problemàtiques de la població en 
cadascun dels diferents servies i àmbits del poble, de manera que poden entendre més fàcilment  
cada cas i aportar solucions concretes.  
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Pel que fa al nivell d’integració, està pendent del nou e-TRAM 35 , que ha de permetre una 
administració gairebé  totalment electrònica. Per ara manifesten que només es permet l’opció de 
poder baixar bona part dels formularis municipals en format obert, podent imprimir-los un cop han 
estat emplenats. El disseny del web s’ha fet partint de les principals demandes de la població tot i 
que no va incloure cap procés participatiu. El web només està disponible en català per una raó de 
temps: no poden cobrir les traduccions de tot el material. El llenguatge emprat és planer per 
facilitar l’accés i la comprensió de tota la població sigui quin sigui el seu nivell formatiu.  
 
En resum, podem dir que les polítiques empreses a nivell local pel que fa la inclusió digital de les 
persones immigrades no responen a criteris establerts a priori, encara falta molta col·laboració, 
tant vertical com horitzontal, entre els diferents departaments i administracions, tot i que els 
butlletins electrònics de la DGI van en aquesta direcció. A més, la informació d’allò que s’està fent 
en un ajuntament no arriba amb fluïdesa a la resta de consistoris tal i com seria desitjable. Així 
doncs, encara queda molt camí per recórrer vers la transversalitat i la multidimensionalitat 
recollides en el Pla de ciutadania i immigració 2009-2012. 
 
Per últim, cal senyalar que gairebé totes les persones entrevistades manifesten en general cert 
grau d’ incongruència entre la seva voluntat i el seu discurs. Si bé, d’una banda, es posicionen a 
favor de la necessitat de treballar per fer disminuir les diferències d’oportunitats entre les persones 
autòctones i les nouvingudes, d’altra, afirmen que no es poden fer actuacions polítiques de 
discriminació positiva encaminades a fer disminuir, precisament, aquestes desigualtats inicials. 
Aquestes mateixes consideracions no les trobem però en el cas d’altres col·lectius vulnerables 
com ara les dones, el jovent o la gent gran.  
 
 
 

                                                      
35  L' e-TRAM és el mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet integrat a la plataforma del Consorci 

AOC. L'accés a l'e-TRAM es fa des del web de l'ajuntament. 
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6. El paper de les TIC en la inclusió de les persones immigrants 
a l’administració pública 

6.1. Equipament tecnològic de romanesos, equatorians i marroquins: 
diferències i similituds 

 
Les dades quantitatives extretes de les entrevistes en profunditat ofereixen una descripció de la 
situació de les TIC i l’administració electrònica entre els tres grups objecte d’aquest treball. La 
primera conclusió que podem obtenir és que l’accés a internet des de les llars de la població 
d’origen immigrant és molt generalitzada. Els tres grups d’origen (Equador, Marroc i Romania) 
tenen el grup més nombrós de persones que afirmen tenir ordinador amb internet a casa (taula 10). 
Només en el cas de la població del Marroc trobem que l’equipament de les llars és inferior. 
L’equipament de les llars implica que la casa és un lloc central en l’accés a internet per part de la 
població immigrant (taula 11). Ara bé, també s’hi accedeix des d’aplicatius mòbils, tot i que encara 
de manera incipient, i des de llocs públics, com ara biblioteques i locutoris (excepte els 
equatorians).  
 
Taula 10: Tecnologia en la llar per origen  
 

    Romania  Marroc  Equador  Total 

No té ordinador 
Dones  0  3  0  3 

Homes  0  3  0  3 

Ordinador sense Internet 
Dones  2  1  0  3 

Homes  2  1  1  4 

Ordinador amb Internet 
Dones  4  2  6  12 

Homes  4  2  5  11 

Font: Elaboració pròpia; N=36 
 
 
Taula 11: Accés a Internet per origen 
 

    Romania  Marroc  Equador  Total 

No l'utilitza  
Dones  0  2  0  2 

Homes  0  0  1  1 

Biblioteca, locutori 
Dones  2  1  0  3 

Homes  1  3  0  4 

Des de casa, feina... 
Dones  7  6  6  19 

Homes  6  4  4  14 

Des del mòbil 
Dones  0  0  3  3 

Homes  1  3  1  5 

Font: Elaboració pròpia; N=36 

Nota: possibilitat de resposta múltiple 
 
 
La variable gènere juga un paper diferent a cada col·lectiu. On aquesta variable juga un paper més 
important és a l’equipament de tipus individual, com el de la telefonia mòbil (taula 12). En aquest 
àmbit es detecta una diferència entre homes i dones (que no s’observa de forma clara en 
l’equipament més familiar com és el d’ internet a la llar). En el cas de romanesos i marroquins, les 
dones tenen mòbils més senzills i amb menys prestacions que els homes. En canvi, les dones 
equatorianes tenen millors mòbils que els homes.  
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Taula 12: Tipus de telèfon mòbil per origen 
 

    Romania  Marroc  Equador  Total 

Senzill 
Dones  4  2  1  7 

Homes  2  3  4  9 

Altes prestacions (pantalla 
tàctil, 3G...) 

Dones  2  4  5  11 

Homes  4  3  2  9 

Font: Elaboració pròpia; N=36 
 
 
Per grups, l’equipament tecnològic de les persones equatorianes entrevistades és prou alt. Les 
llars del equatorians estan equipades amb ordinador i internet. L’únic cas on es va respondre 
negativament a l’accés a internet des de la pròpia llar aquest era substituït mitjançant el mòbil. 
Aquesta és una dada molt important a l’hora de fer-se un plantejament d’accés a l’administració 
pública electrònica atès que la llar pot esdevenir un espai idoni per a usuaris d’administració 
electrònica. En canvi, l’accés a internet des del mòbil no està tan estès  encara. Només tres dones 
i un home afirmen fer-ho des d’aquest dispositiu. En general, les dones equatorianes s’equipen 
millor tecnològicament que els homes.  
 
L'equipament tecnològic de les persones d'origen marroquí es diferencia dels altres col·lectius 
analitzats, equatorià i romanès. El fet de tenir un ordinador propi és menys freqüent entre els 
entrevistats marroquins, encara que és quelcom molt desitjat. El locutori és l’indret principal per 
connectar-se a internet per a molts d'ells, especialment els homes. La majoria posseeixen mòbils 
simples però els qui tenen 3G es connecten a internet també des d'aquests dispositius. Crida 
l'atenció que les connexions mòbils d'internet les facin només els homes entrevistats i cap dona. 
Una raó pot ser que diverses dones entrevistades no tenen treball remunerat i les seves despeses 
de connexió (mòbil, recarrega de crèdits) depenen dels seus marits. Hi ha quatre casos de dones 
que mai utilitzen internet, la qual cosa apunta a un perfil general de menor connectivitat que el de 
les dones d'altres col·lectius. Pel que fa a la relació amb l'administració pública, es veu una 
preferència per fer els tràmits presencialment,  que es combina amb l’electrònica via internet. 
 
Per últim, en relació a la població romanesa entrevistada, el seu equipament es situa en un punt 
intermedi entre els altres col·lectius, tant en relació a la tinença d’ordinador i internet a les seves 
llars com pel que fa a l’equipament individual de telèfon mòbil.  
 
Les taules 13 i 14 recullen algunes dades sobre la relació de les tres comunitats estudiades en 
relació l’administració pública electrònica. En general, hom pot afirmar que dins d’un context de 
necessitat i per tant de relació molt alta amb l’administració pública, els tres col·lectius ja estan 
familiaritzats amb els serveis existents d’administració electrònica, tot i que encara el que 
predomina és fer els tràmits presencialment. Les persones romaneses entrevistades prefereixen la 
realització de tràmits presencialment, però el nombre d’aquestes que es decanta per la via 
electrònica és més alt que als altres dos grups. El col·lectiu amb menys contacte amb 
l’administració electrònica és el d’equatorians.  
 
Taula 13: L’ús dels serveis de administració pública electrònica per origen 
 

    Romania  Marroc  Equador  Total 

No utilitza serveis públics 
Dones  1  0  0  1 

Homes  0  0  0  0 

Utilitza serveis públics, però  
no utilitza l'e‐administració  

Dones  3  4  4  11 

Homes  1  2  3  6 

Utilitza serveis públics més  
l'e‐administració 

Dones  2  2  2  6 

Homes  5  4  3  12 

Font: Elaboració pròpia; N=36 
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Taula 14: Preferències per realitzar els tràmits administratius per origen 
 

    Romania  Marroc  Equador  Total 

No realitza tràmits 
Dones  0  0  1  1 

Homes  0  0  0  0 

Presencial 
Dones  5  5  7  17 

Homes  2  6  4  12 

Telèfon 
Dones  0  0  1  1 

Homes  3  0  0  3 

Internet 
Dones  4  2  2  8 

Homes  3  4  3  10 

Prefereix utilitzar diferents 
mitjans 

Dones  0  3  0  3 

Homes  3  1  1  5 

Font: Elaboració pròpia; N=36 

Nota: possibilitat de resposta múltiple 
 
 
6.2. Percepcions i experiències de romanesos, equatorians i marroquins 

sobre l’administració pública electrònica. Anàlisi de les entrevistes en 
profunditat 

 
6.2.1. Usos de l’Administració Pública Electrònica entre les persones immigrades 
equatorianes 
 
La necessitat d’ús de l’administració pública és una realitat entre la població equatoriana ja 
llargament instal·lada a Catalunya.  Ara bé, l’administració electrònica és utilitzada només per una 
part dels homes i dones equatorians. 
 
Els usos de l’administració electrònica varien, bàsicament,  en funció de l’edat i el nivell educatiu.  
En general, entre la població equatoriana entrevistada, els més joves, els anomenats natius 
digitals, tenen una actitud més favorable a utilitzar els sistemes electrònics. Aquest és el cas d’un 
jove amb estudis superiors el qual mostra una gran voluntat de fer màxim ús dels serveis 
electrònics quan hi són disponibles..   
 
Yo si, como ya te digo, te lo repito... yo mayoritariamente por Internet todo trámite lo utilizo... lo 
utilicé para ver cómo iba mi proceso de nacionalidad, lo veo ahora para ver el proceso de 
nacionalidad de mi madre, porque mi madre está aquí (jove equatorià, 35 anys, educació superior). 
 
Altres persones joves, però, no fan tràmits en línia però sí que utilitzen Internet per conèixer 
horaris i adreces. És l’exemple d’una dona jove de 20 anys que per inscriure’s a la universitat 
afirma haver buscat primer la informació per Internet, després va trucar per telèfon i a continuació 
hi va anar presencialment. No va fer el tràmit en línia, però la informació per iniciar-lo la va trobar a 
través d’Internet. 
 
Els factors més positius que destaquen els entrevistats tenen a veure amb diversos factors. En 
primer lloc, es valora molt positivament la simplicitat del servei que l’administració electrònica pot 
oferir. El servei electrònic és molt ben valorat quan hi tens la sensació que resulta fàcil fer un tràmit.  
Aquest és el cas d’un jove equatorià que fa tots els tràmits per cobrar l’atur via internet:  
 
También, incluso cuando lo del paro, también lo puedes hacer por Internet. Que eso si que lo hago, 
¿sabes? El paro ¿sabes? El día, si ya está ahí, por Internet metes unas claves, y ya... (…) La 
información de que tú estas siguiendo el paro y que lo vas a continuar. Entonces tu pones que sí... 
entonces ellos, ahí... Y cuando tú vas personalmente, te lo sellan. Y entonces aquí ya queda 
registrado  que sí sigues cobrando el paro (home, 34 anys, educació mitjana). 
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Per contra, quan no es troba d’una forma ràpida allò que es busca, es deixa córrer. És el que li va 
passar a una noia amb estudis superiors que relata que, en no trobar allò que buscava, va  perdre 
les ganes de continuar utilitzant l’administració electrònica. La conclusió és que si internet és una 
eina que agilita les seves vides és benvingut. Si no és així, es deixa d’utilitzar.  
 
Claro. Sí. Si puede agilizarlos, sí. Mientras todo sea agilizar, todo es bueno. Pero si era retrasarlo, 
olvida (dona ecuatoriana, 30 anys, educació mitjana). 
 
En aquest context es constata la importància de dissenyar espais simples que facilitin la informació 
dels tràmits a persones sovint no familiaritzades amb una forma específica d’administració pública.  
 
En segon lloc, es destaquen tots aquells factors positius que, amb la utilització de l’administració 
electrònica,  poden contribuir a millorar el servei públic i a  evitar la sensació de maltractament 
presencial del cara a cara: “te tratan mal”. Així ho expressa un home equatorià: 
 
Claro, sí... se ahorra mucho el tema de las colas... y  tráfico de información que hay en los edificios 
gubernamentales, porque la gente ya tiene, un previo... previa clave... o previa cuestión que 
tengan pueden acceder por Internet a ver cómo va su trámite (home equatorià, 35 anys, educació 
superior). 
 
També es valora la possibilitat que l’administració electrònica t’ofereix d’estalviar cues per accedir  
a molts dels serveis necessaris entre la població immigrada. D’aquesta manera, es contempla com 
un instrument molt positiu per estalviar temps. Un temps del quan no disposen degut a horaris poc 
flexibles.   
 
A veces no tienes la disponibilidad horaria que ellos te ponen en sus oficinas y si lo puedes hacer 
por Internet pues mucho mejor  (dona equatoriana, 38 anys, educació mitjana). 
 
La qüestió de la llengua no destaca com una dificultat específica i més aviat es valoren les 
oportunitats que ofereix internet per trobar i traduir, en diverses llengües, allò que es necessita. La 
llengua més utilitzada en l’administració electrònica ha estat el castellà però no sembla que la 
qüestió del català es vegi com un impediment. Molt poques persones equatorianes han assenyalat 
la necessitat que les pàgines web administratives estiguin en castellà, mentre que la majoria de 
persones entrevistades afirmen no tenir cap problema idiomàtic. 
 
Entre els factors més negatius que els equatorians esmenten a l’hora de plantejar-se fer ús de 
l’administració electrònica emergeix, de manera rellevant, la qüestió de la desconfiança. Sovint es 
prefereix una relació presencial amb l’administració. Com algú indica durant una entrevista: “Nunca 
te puedes confiar”. La realització de tràmits a través d’internet sovint es percep com a insegura. 
Ara bé, aquesta qüestió contrasta amb l’alt nivell d’ús que aquesta comunitat fa de les TIC per 
acomplir  tràmits importants en les seves vides. 
 
Les raons esgrimides per explicar aquesta desconfiança són diverses. Algunes persones 
expliquen que han tingut males experiències amb l’e-administració. Per exemple, el silenci 
administratiu que, per internet, encara es percep pitjor. Hi ha també una sensació d’inseguretat i 
desconfiança pel que fa al procés. Això provoca sovint que qualsevol tramitació electrònica vagi   
acompanyada, després, per una acció complementària. És el cas d’una jove que va explicar com 
fa el seguiment dels tràmits electrònics a través del telèfon després d’haver-ho fet en línia per tal 
de quedar-se tranquil·la:  
 
Si algún trámite lo envío... llamo, oye, que te he hecho esto, tal cual, y...  ya. Me dicen sí, está 
confirmado. Y bueno, me quedo tranquila (dona equatoriana, 23 anys, educació mitjana). 
 
Un altre factor negatiu per a una part de la població equatoriana és la manca de coneixement i 
d’autonomia plena per manejar les tecnologies. En molts casos afirmen que han intentat fer tràmits 
per la via electrònica però no han tingut èxit. En aquests casos, de vegades, es busca ajuda 
exterior. El fet de necessitar ajuda amb l’ús de les TIC té un efecte sobre el procés i la qualitat en 
la realització del tràmit.  Aquest és el cas d’un home equatorià. 
 



Administració pública electrónica i immigració: una nova oportunitat per una societat catalana inclusiva 57 

Sí yo sabía... mmmm...para eso...sí...sí, sin tener que ir a la oficina, pero yo no sé hacer eso 
pues…Yo veo que otra gente lo hace y a veces les doy mis referencias (…) y entonces me dicen 
que... Ahí me explican, ahí ven (home equatorià, 40 anys, educació superior). 
 
 
Utilització dels serveis 
 
El servei públic electrònic més utilitzat per les persones immigrants equatorianes és, a nivell 
estatal, el seguiment de la renovació dels seus permisos de residència (estrangeria). Aquest servei 
és el més conegut i el més utilitzat per les persones immigrades entrevistades.  
 
El contacte amb l’administració pública (el coneixement de la seva organització i el seu 
funcionament) és una forma d’integració social. L’administració electrònica pot també contribuir a 
facilitar aquest contacte imprescindible. Ara bé, no sembla que la situació actual s’inscrigui en  
aquesta direcció de facilitar el contacte i el coneixement entre l’administració i els ciutadans 
immigrats. En general, les persones equatorianes no tenen una idea clara del mapa de les 
diverses administracions ni de com funcionen. Aquest és el cas d’un jove amb estudis de 
batxillerat que  mostra desconeixement fins i tot de l’Administració que més ha necessitat per 
temes de nacionalitat.  
 
La que siempre he consultado, era la de... no sé, no sé cómo se llama. Pero es la que tu mirabas 
si tu trámite de nacionalidad estaba en proceso o te había sido denegada o aceptada. Es la que... 
no me acuerdo cómo se llama (home equatorià, 34 anys). 
 
Les persones equatorianes entrevistades anomenen alguns serveis específics com els més 
utilitzats: Ocupació ( tant l’INEM com el SOC) i justícia. Els e-tràmits que més es coneixen i es 
valoren entre els equatorians són: matriculació escolar, demanar hora al metge, seguiment dels 
tràmits de nacionalitat i residència, renovació de l’atur i renovació del NIE.  
 
La pàgina web de la Generalitat rep alabances i crítiques alhora. Una dona afirma que costa de 
trobar la informació que es busca i que aquesta resulta confusa. En canvi,  una altra diu que l’ha 
ajudat a sortir de molts problemes i exclama:  “¡Está todo lo que necesito!”  
 
Moltes persones entrevistades, fins i tot aquelles que no utilitzen cap servei d’administració 
electrònica, perceben aquesta esfera com a positiva i interessant. Aquest és el cas d’una dona 
amb estudis universitaris que, davant la pregunta de si ella seguia preferint fer els tràmits 
presencialment tot i haver d’esperar-se i fer cues, afirmava que sí i que no pensa aprendre’n en el 
futur. Tot i així aquesta dona, com la majoria de les equatorianes, veu amb bons ulls que la 
informació estigui disponible a  Internet:  
 
Porque muchas personas lo utilizan, por ejemplo tengo familia, amigos que para sellar lo que es 
del INEM, el paro, lo hacen por Internet (dona equatoriana, 30 anys).  
 
 
6.2.2. Usos de l’Administració Pública Electrònica entre les persones immigrades 
romaneses 
 
Podríem dir que aquest grup fa un ús més complementari de l’ administració electrònica.  Les 
persones romaneses entrevistades, majoritàriament,  a l’hora d’interactuar amb les administracions 
utilitzen les noves tecnologies de la informació i la comunicació (Internet o telèfon) com un 
instrument per a la cerca d’ informació sobre els tràmits: requisits, a quina administració s’han 
d’adreçar...  i per realitzar qüestions bàsiques com sol·licitar cites o renovar l’atur. Un cop fet això, 
continuen el procés presencialment.  
 
En el momento que te viene otra cuestión más complicada pues empiezas a buscar, primero 
preguntando a la gente que tienes al lado, no? Del trabajo o de tu vida personal, y luego empiezas 
a través de Internet, porque muchas veces la información que te llega no es bastante, para ver en 
Internet el número de teléfono, por ejemplo, y empiezas a llamar [...] por ejemplo, del ayuntamiento 
tal, pues llamas al ayuntamiento: “¿Qué es lo que me hace falta?” Directamente.[...] Y desde ahí, 
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algunas veces te falta más información. “¿Me lo puede detallar un poquito más a través del correo 
electrónico? (home romanès, 39 anys, llicenciatura). 
 
També és el cas d’una dona amb estudis universitaris de Lleida que manifesta que prefereix fer els 
tràmits per la via electrònica per una qüestió de pragmatisme. De tota manera, quan es comunica 
amb l’administració combina la utilització dels correus electrònics amb la presencialitat. 
 
La majoria de les persones romaneses usuàries dels serveis públics electrònics els veuen com un 
complement. Consideren que hi ha part de les tramitacions que requereixen de controls de 
seguretat molt rigorosos que encara no compleixen els serveis de tramitació electrònica. D’aquesta 
manera justifiquen que per fer la majoria de les tramitacions a l’administració pública combinin 
mecanismes electrònics i presencials.  
 
En general, podríem dir que l’administració electrònica genera certa desconfiança entre les 
persones entrevistades. Aquesta desconfiança pot estar vinculada a dos aspectes més generals. 
En primer lloc, segons expressen algunes de les persones entrevistades, les administracions 
publiques en general no son institucions que mereixin la seva confiança plena, tot i que hagin 
d’interactuar amb certa freqüència amb aquestes:  
 
En ninguna administración se puede confiar así... Y no lo digo por que sí! (home romanès, 30 anys, 
batxillerat). 
 
En segon lloc, és important ressaltar que la majoria dels entrevistats de la comunitat romanesa 
han manifestat tenir una visió d’Internet marcada per la inseguretat:  
 
Por Internet hay mucha gente que quieren hacer daño (dona romanesa, 27 anys, batxillerat). 
 
Aquestes persones manifesten un cert rebuig cap a  l’administració electrònica, expressen 
desconfiança i creuen que són mecanismes poc segurs:  
 
Porque no confío en eso de Internet para hacer todo, para meter los datos personales por aquí. No 
confío en eso (dona, 32 anys, batxillerat). 
 
Tot i manifestar algunes reticències cap a l’e-administració, en general no es descarta utilitzar-la 
en el futur. Aquesta desconfiança no està molt arrelada i podria ser vençuda  amb la divulgació de 
mesures per part  de l’administració electrònica que garantissin la confiança i la seguretat de la 
informació i les dades. 
 
De les nou persones romaneses entrevistades cap d’elles ha manifestat haver tingut cap problema 
amb la llengua. La majoria d’aquestes manega amb certa fluïdesa al menys tres llengües:  
romanès, castellà i català. Ara bé, la meitat dels entrevistats han assenyalat que a la seva arribada 
si que els hi costava més entendre les llengües oficials de l’administració pública (no només en 
allò relatiu a l’ administració electrònica). En aquest sentit, un jove assenyala una possible millora:  
 
Ficar el número d'informació en concret o més d'un, per quan truquis, perquè et contesti algú. I 
suposo que podrien fer una persona en concret pels immigrants, que no parlen o no controlen molt 
bé la llengua catalana o espanyola (home de 27 anys, batxillerat). 
 
Sobre l’idioma de les pàgines web només una dona entrevistada de 33 anys i amb formació 
superior creu que és important que totes les pàgines de l’administració catalana estiguin tant en 
català com en castellà. Tot i això, s’ha valorat molt positivament que, a l’actualitat,  algunes 
pàgines web vinculades a informació a persones immigrades puguin ser consultades en diversos 
idiomes. Així és com ho explica un home:  
 
No lo sé, a ver, yo creo que el país ha hecho un gran esfuerzo, además de bueno, ciertas cosas lo 
han hecho en varios idiomas, porque hay mucha gente... Yo ahora ya tengo un nivel determinado 
ya puedo entender ciertas cosas, no, hablo con ciertas personas. Pero también he tenido 
anteriormente problemas, no entendía bastante bien, ciertas cosas me eran difíciles. Es buena 
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idea, tenerlo en varios idiomas, pero supone un gasto determinado que hoy día es dificil, pero es 
buena idea (home romanès, 39 anys, llicenciat). 
 
Les persones romaneses entrevistades han identificat com una altra feblesa de la administració 
electrònica l’oferta reduïda de serveis i tramitacions electròniques. Aquest fet limita molt l’ús 
d’aquest mecanisme d’interacció amb les administracions públiques.  
 
Todos los trámites, desde mi punto de vista, tiene que ser mucho más fácil por Internet, lo único 
que hay algunas cosas que te obligan a poder tener la posibilidad de tener un interlocutor para 
ciertas cosas. Que no se excluye la comunicación a través de una ventanilla, por ejemplo.[…] 
(home romanès, 39 anys, llicenciat). 
 
Aquesta limitacions pel que fa al ventall de tràmits electrònics disponibles fa que les persones que 
voldrien fer un ús intensiu de la administració electrònica en disposin com un mecanisme 
complementari en les seves interaccions amb les administracions. És l’exemple d’una dona que 
indicava el següent:   
 
Si se puede hacer a través del Internet, lo hago, pero si no es posible tengo que ir yo. Pero si 
puede ser sí (dona romanesa, 33 anys). 
 
Tot i que la majoria de les persones entrevistades veuen molt més còmode l’ús de les TIC per 
interactuar amb les administracions publiques, assenyalen que en la majoria dels tràmits que 
realitzen, només poden fer electrònicament una part massa elemental de la tramitació: la cerca 
d’informació, sol·licitud de cites presencials, seguiment de la tramitació, enviament de 
documentació. Coneixen pocs serveis que permetin fer la tramitació electrònica des de l’inici fins al 
final. 
 
En les entrevistes, les persones d’origen romanès, identifiquen amb claredat molts beneficis i 
avantatges d’utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació en la seva interacció 
amb les administracions públiques, mitjançant l’administració electrònica. Pràcticament totes les 
persones entrevistades expliquen que valoren molt positivament el fet d’utilitzar l’administració 
electrònica ja que els hi estalvia temps i desplaçaments:  
 
Els tràmits, tot el que pugui fer per Internet és més ràpid, sí. [...] Per això, per tramitar…per 
aprofitar més el temps, no? Que hi ha coses que sí que de veritat has d'estar, però en aquestes 
coses pots fer més ràpid així, amb un clic i ja estàs fent el que necessites. Jo trobo que sí, hi ha 
molta utilitat (dona, 40 anys, llicenciada). 
 
Es tracta de persones que valoren molt el seu temps atès que han de treballar moltes hores i en  
horaris no concordants amb els de l’atenció presencial de les administracions públiques. És el cas 
d’ un jove que treballa a una empresa de seguretat privada com a vigilant i a més a més estudia a 
distància a la universitat. Ell manifesta ser partidari de les tramitacions electròniques:  
 
Millor a través d'Internet, per la falta de temps (jove, 27 anys, universitari). 
 
Alguns entrevistats també expressen que és molt més fàcil trobar la informació i fer els tràmits per 
Internet que no pas presencialment, ja que els hi ajuda a superar algunes barreres. Un home 
entrevistat assenyala que facilita l’ accés quan no es té temps d’anar presencialment. Quan ha 
intentat, per exemple, obtenir informació per telèfon, senyala que costa molt establir la 
comunicació i que no sempre li contesten la trucada.  
 
En els discursos d’alguns entrevistats podem identificar una altra barrera en la seva relació amb 
les administracions que l’ús de l’administració electrònica ajuda a  evitar. És el cas dels 
maltractaments, prejudicis i/o desconeixement per part dels funcionaris que atenen directament a 
aquests col·lectius. La realització dels tràmits no està condicionada depenent de les persones que 
els atenen. En aquest sentit, trobem dos discursos que exemplifiquen amb claredat aquesta 
realitat. 
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Tenim el cas d’una dona romanesa que va patir una experiència desagradable amb el personal de 
l’administració:   
 
Pues me ha pasado una cosa que estaba muy enfadada, porque tengo que ir 5 ó 6 meses para un 
fallo de ellos, y siempre te dicen una cosa. Y cuando vas la segunda vez: "No, no, y esto quien te 
lo ha dicho. No, no, esto es otra cosa". Otra vez torna. Y era un fallo de ellos, que al final se ha 
arreglado, pero es que tengo que ir muchas veces (dona romanesa, 43 anys). 
 
Sembla que aquest fet li ha reforçat la seva visió positiva de l’e-administració: “Sí, tot són 
avantatges...”. Aquesta dona es mostra molt partidària de les tramitacions electròniques per tal de 
no dependre del coneixement,  les competències laborals i l’ eficiència d’una persona concreta al 
darrera d’un mostrador.   
 
En aquesta mateixa línia s’inscriu el relat d’un home que també prefereix l’e-administració com a 
mecanisme d’interacció amb les administracions. Explica que moltes vegades el problema és 
l’atenció al públic i que el tracte que reben depèn molt del nivell educatiu de les persones que 
atenen.  
 
De la persona y la preparación que tiene. Aunque en un momento determinado no sea por sus 
características respeto a habilidades, no puede solucionarte un problema, pero te puede dirigir en 
el sitio adecuado. Y todo lo demás, pues, des de mi punto de vista son... Cuando alguien no te 
atiende de la forma que corresponda, es porque no tiene la preparación necesaria y no por otras 
razones (home romanès, 39 anys). 
 
 
Utilització dels serveis  
 
En general, entre les persones romaneses entrevistades la utilització dels serveis electrònics de la 
administració  és molt bàsic en relació a les potencialitats que podria oferir uns sistema 
d’administració pública electrònica plenament desenvolupada. De fet, en la seva majoria, recorren 
a les pagines web de les administracions públiques sobretot per la cerca d’informació sobre 
tramitacions.  
 
Entre les persones que utilitzen més intensivament els serveis públics electrònics, els tramitacions 
electròniques que s’esmenten són: demanar hora al CAP, renovar la targeta sanitària, 
matriculacions i estudis a la universitat, renovació de la prestació d’atur, seguiment de cursos, 
seguiment dels tràmits d’estrangeria, renovació del DNI i del carnet de conduir.  
 
És interessant ressaltar que la majoria de les persones entrevistades no tenen un coneixement 
clar de l’oferta de serveis públics electrònics. En aquest sentit, un home entrevistat assenyalava la 
necessitat d’impulsar campanyes de difusió sobre els serveis existents com per exemple: 
 
Carteles o paneles publicitarios por la ciudad. Por qué no? Mira, en vez de perder, yo qué sé, tres 
cuartos de hora para esta gestión, la puedes hacer a través de Internet. Se publicita pero muy 
poco (home de 39 anys, batxillerat). 
 
Pel que fa a la interacció telefònica amb les administracions, les persones romaneses 
entrevistades valoren positivament i utilitzen freqüentment el telèfon 012 d’atenció i informació de 
la Generalitat de Catalunya. En general, per tal de complementar o iniciar la cerca d’informació 
sobre tramitacions davant l’administració pública. Quan ven ser preguntats sobre els telèfons de 
serveis públics que tenen registrats al mòbil com a contactes han esmentat, majoritàriament: 
telèfons de la policia local, emergències, el CAP de la seva zona, l’INEM i informació d’estrangeria.  
 
En aquest sentit, cal ressaltar que demanen informació telefònicament amb molta freqüència a les 
seves administracions locals, tot i que per fer-ho la majoria cerca el telèfon del seu ajuntament via 
Internet.   
 
La valoració dels serveix existents és mot variable. En els casos d’entrevistats que no presenten 
un alt nivell formatiu aquests manifesten que alguns tràmits els hi resulten complicats pel seu grau 
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de dificultat. És el cas d’una dona amb estudis mitjans que afirma que no va poder trobar 
l’esborrany per fer la declaració de la renda: 
 
No me salió, y a la segunda no lo he probado. […] No es fácil (dona romanesa, 32 anys, estudis 
mitjans). 
 
Tot i que la cerca d’informació és l’objectiu més freqüent per apropar-se a les pàgines web de les 
administracions, els entrevistats de tots els nivells formatius i independement del grau de 
desenvolupament de les seves infohabilitats, coincideixen en que la informació que apareix en els 
pàgines web de les administracions no és de fàcil accés. Les persones entrevistades descriuen 
dificultats per trobar allò que cerquen i indiquen que, de vegades, la informació no és del tot 
entenedora. Aquest fet els obliga a recórrer a la interacció presencial per tal de poder resoldre 
dubtes,  obtenir amb claredat la informació i conèixer els requisits necessaris per fer una tramitació. 
Es critica amb més vehemència  el web Gencat.cat i el del SOC perquè costa trobar-hi la 
informació que s’hi busca.  
 
Les pàgines web de les administracions locals estan millor valorades pel que fa a l’àmbit de   
l’accessibilitat i la seguretat, fet que coincideix també amb el grau de confiança del que gaudeixen  
aquestes administracions entre els entrevistats. Per exemple, la pàgina de l’Ajuntament de Lleida 
està molt ben valorada per part de totes les persones que en parlen, tant per la quantitat 
d’informació com per la  distribució d’aquesta:  
 
És pràctica, perquè trobes el que necessites, trobes informació... Jo, per exemple, en la pàgina de 
l'ajuntament, he trobat informació que he necessitat també per a mi. I també buscant per les nenes, 
a vegades activitats d'estiu i totes aquestes coses que t'interessen (dona romanesa, 43 anys, 
llicenciada). 
 
D’altra banda, tot i que pràcticament la totalitat de les persones entrevistades fan un ús de 
l’administració pública de forma complementària a les tramitacions presencials, això no percebut st 
com quelcom negatiu. Consideren que hi ha aspectes de la presencialitat molt necessaris i que de 
moment els mecanismes electrònics per fer tràmits no han aconseguit desenvolupar la 
simultaneïtat en la interacció i la proximitat “emocional” que aporta una interacció cara a cara. En 
aquesta interacció els assumptes administratius poden adoptar un caire “más personal” o 
“humano”:  
 
Porque si tengo algo le digo que me explique, si alguna cosa que no me gusta o lo que sea yo le 
digo fácilmente: “eso no me gusta o por qué me ha hecho eso”. Porque por Internet entre que lo 
envías, no recibes respuesta y así… vas cara a cara y dices “necesito eso”, como con lo de las 
multas o lo que sea, “oye mira que no entiendo eso, o porque se ha hecho eso” y te lo solucionan 
en un momento (home romanès de 30 anys, batxillerat). 
 
En general, totes les persones entrevistades manifesten tenir una visió molt positiva del que podria 
ser la administració electrònica en el futur. La màxima d’aquesta visió és que pot facilitar la seva 
interacció amb les administracions. En conseqüència veuen que l’ús d’Internet i el mòbil com a 
instruments de relació amb l’administració pública pot comportar beneficis positius en molts 
aspectes la seva vida quotidiana. 
 
Ara bé, el seu ideal d’aquest nou mecanisme d’interacció amb la administració està molt vinculat a 
resoldre alguns problemes que detecten a la hora de fer tràmits administratius: temps d’espera, 
informació dispersa, diversos interlocutors, complexitat de gestions que cal dur a terme per a cada 
tràmits, temps de dedicació,  etc.  
 
Podrías utilitzar Internet para no desplazarte a cada lugar (dona romanesa, 43 anys, batxillerat). 
 
Tot i que en la seva majoria no hi tenien una idea clara o definida sobre una administració pública 
electrònica que tingués en compte les seves necessitats i expectatives, un dels entrevistats que té 
un nivell educatiu alt assenyalava que la idea que suscitava més acord era la referida a la  
unificació de les finestretes de l’administració en una sola pàgina web, on la informació quedi ben 
organitzada i accessible: 
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Lo único que tendría que ser pues centradas en ciertas cosas, algo más, un poco centraditas. Por 
ejemplo, el Ministerio del Interior, para decir algo, que tiene una página web y luego otra el otro, 
que al momento no sabes, que cada uno tenga 50 o 1.000 trámites para hacer, aumenta el 
proceso.[...] Yo creo que están bien definidos, pero en un momento determinado, para unificar 
todo esto yo creo que sería bueno. Ahora, ¿cómo hacerlo? (home romanès, 39 anys, llicenciatura). 
 
Una altra expectativa està vinculada a l’accessibilitat de l’administració electrònica. Hi ha persones 
que tenen problemes per accedir als serveis públics electrònics per no disposar d’Internet i per  
tenir poc desenvolupades les infohabilitats necessàries per poder accedir a aquests serveis. És el 
cas de dues dones de nivell educatiu baix que no utilitzen els serveis electrònics que ofereixen  les 
administracions públiques. De tota manera i malgrat el  el seu desconeixement mostren una gran 
predisposició a aprendre a utilitzar l’administració electrònica en un futur. Ambdues coincideixen 
en que si tinguessin accés a Internet i ajuda d’ algú per aprendre a fer servir l’administració 
electrònica podria ser molt pràctic, còmode i estalviarien temps:  
 
Sí, así lo harías todo.desde casa y.. desde donde puedas, de donde hay Internet. Facilitaría 
mucho de no ir a la... en persona, a pedir hora y todo eso (dona de 28 anys, estudis primaris). 
 
Finalment, en els discursos de les persones entrevistades també trobem expectatives vinculades 
al govern electrònic, sobretot referides a l’accés a la informació. En general els entrevistats 
consideren que seria molt positiu poder accedir a la informació sobre les accions i decisions que 
prenen els responsables de les administracions publiques:  
 
Porque así estás más al día de lo que se ha hecho, de lo que hacen, de lo que quieren hacer… y 
todo eso (home romanès, 30 anys, batxillerat). 
 
El fet d’estar al dia és entès com un mecanisme de transparència:  
 
La informació del gobierno debe ser descriptiva [...] Es información, y es bueno que, los 
ciudadanos lo sepan. Es muy importante. Y muchos gobiernos pecan de falta de comunicación 
con el cuidadano (home, 39 anys, llicenciatura). 
 
També es considera que seria molt positiu que hi haguessin mecanismes de participació política i 
democràtica mitjançant la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.  
 
 
6.2.3. Usos de l’Administració Pública Electrònica entre les persones immigrades 
marroquines 
 
Algunes persones d’aquest col·lectiu utilitzen Internet per buscar informació sobre com acomplir  el 
tràmit per , després,  fer-ho de manera presencial.  Tal  com  va indicar  una dona:  
 
Mirar cómo y dónde hacerlo, por Internet... pero para hacer el trámite, me gusta ir (dona 
marroquina, 30 anys). 
 
Molts entrevistats, encara que prefereixen fer els tràmits personalment, valoren positivament  
poder demanar cita prèvia via internet. “És més ràpid i eficaç” (home marroquí, 32 anys, 
universitari).  
 
Nombroses persones marroquines expressen que tenen problemes de caire lingüístic per 
relacionar-se amb l’administració. Una dona de 20 anys afirma (en anglès) que per buscar 
informació per internet: “Ho ha mirat el meu marit perquè tinc problemes per entendre la informació 
en castellà i català”. En un altre cas aquesta dificultat es solucionava a través de les pròpies TIC i 
de manera senzilla:  
 
Si salen palabras que no entiendo bien, pues hago la traducción del castellano al árabe, en el 
Google mismo (dona marroquina, 21 anys, educació mitjana).  
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Cal tenir en compte que entre la població marroquina la figura del intermediari cultural i/o traductor 
en les oficines públiques es percep com a molt important. I això perquè les persones amb poc 
coneixement de l'idioma han de poder conèixer els seus drets i les seves obligacions com a 
ciutadans i ciutadanes. Un jove de 20 anys va expressar que coneix diverses experiències 
desagradables que han tingut lloc a oficines de l’administració pública amb persones marroquines 
que tenen dificultats per entendre el castellà i el català atès que no hi havia ningú que pogués 
traduir el seu discurs. 
 
De vegades, les persones en aquesta situació aconsegueixen un acompanyant que els   
assessora en el seu idioma durant un tràmit. Poden ser persones de les seves  xarxes: família, 
amistats, veïns o mitjançant alguna associació de marroquins. Una dona de 47 anys sense estudis 
que fa 8 anys viu a Catalunya acostuma a  demanar ajuda a un dels seus 7 fills, especialment a la 
filla major de 21 anys.   
 
De vegades les dificultats idiomàtiques es combinen amb la falta d’infohabilitats. És el cas d’un 
jove semi-analfabet de 29 anys que es fa acompanyar d’un amic quan va al locutori per tal que 
l’ajudi en totes dues vessants. Un altre entrevistat marroquí de 32 anys i amb estudis universitaris 
va dir que ajudava a un altre amic a realitzar una sol·licitud de reagrupament familiar via internet: 
“Per què ell no sabia”.  
 
Les xarxes personals i socials són una important font de suport per superar barreres.  Fins i tot les 
persones que atenen els locutoris fan de traductors i orientadors dels tràmits administratius online. 
En aquest sentit s’expressava un home d’origen marroquí de 37 anys i amb pocs estudis. Estava 
tramitant la renovació del seu permís de residència amb un advocat, però necessitava portar-li un 
document i no sap utilitzar l'ordinador: “La gent marroquina que treballa en el locutori ho sap”. 
 
L’ús de diverses vies per realitzar els tràmits amb l’administració combinant el cara a cara,  el 
telèfon i la realització de tràmits en línia gaudeix de molts adeptes:  
 
Depèn, hi ha tràmits que prefereixo fer-los presencialment... N’hi ha que els faig per Internet... (39 
anys, llicenciada).  
 
Sembla que l’ús del telèfon també és força habitual entre el col·lectiu de marroquins, però no com 
a opció preferent sinó complementària o en combinació amb el cara a cara i/o Internet. Un 
entrevistat va indicar que prefereix no utilitzar el telèfon per fer consultes sobre tràmits perquè  
 
No tots els telèfons dels administracions són gratuïts (home universitari, 45 anys). 
 
Un altre entrevistat va emfatitzar que, encara que les web són importants, “s'ha de tenir en compte 
a les persones que no saben usar internet i que depenen de l'atenció telefònica” (home universitari, 
32 anys).  
 
La major part de les persones marroquines entrevistades prefereixen fer els tràmits administratius 
de manera presencial, i moltes mostren certa desconfiança inicial vers Internet com a concepte 
abstracte:  
 
Porque no tengo confianza en Internet (home, 28 anys, educació superior). 
 
“Sóc molt desconfiada, no? […] perquè moltes vegades ha sortit per la tele que si... una persona 
no sé què i després l'han estafat... Jo parlo en aquest sentit (dona, 25 anys, educació mitjana). 
 
Un jove marroqui explica que prefereix anar personalment a l'oficina corresponent perquè les web 
de l'administració no sempre inclouen  informació actualitzada:   
 
No em fio molt d'Internet, en general, perquè de vegades les informacions canvien i no les 
actualitzen (home, 32 anys, estudis universitaris). 
 
A més, afegeix que primer busca la informació online:  
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Internet primer, i després anar a l'oficina per confirmar la veracitat de la informació. 
 
Un altra forma de manifestar la desconfiança s’expressa quan es refereixen a la manca de control 
o de seguiment de la tramitació electrònica. Una persona entrevistada ho expressava molt 
clarament:  
 
Aunque siempre haya mucha gente haciendo cola y tal, si vas personalmente es más fácil todo, te 
aseguras hacerlo todo bien y sin demoras... A veces por Internet se demoran más las cosas. 
 
Aquesta desconfiança inicial sovint desapareix quan la pregunta fa referència a l’ús d’Internet per a 
fer tràmits administratius concrets. Fins i tot una dona de 32 anys que mai no ha anat a l’escola 
ens deia: 
 
Me gustaría hacerlo así, claro, desde casa, mejor... pero como no lo sé usar, tengo que caminar 
ahí... (dona, 32 anys, sense estudis). 
 
Entre els problemes que identifiquen està la part tècnica:  
 
Bueno, a vegades, m'ha passat a l’omplir els impresos... surt algun error en el formulari... O, per 
exemple, tinc problemes per imprimir-ho... Em diuen que necessito algun programa per poder 
imprimir ... (dona, 39 anys, llicenciada). 
 
Altres crítiques fan referència a tràmits que s’han de fer amb poc de temps, o al fet que no queda 
clar, quan s’acaba el procés, si aquest ha conclòs amb èxit o no. 
 
Un home marroquí de 47 anys, perfil universitari i habituat a l'ús diari d'internet, expressa que els 
tràmits en general haurien de ser més simples i va criticar la lentitud dels que s’ofereixen per via 
electrònica.  
 
Un dels arguments citats a favor de l’ús d’internet entre els marroquins és la comoditat en el sentit 
de no haver  de fer  desplaçaments. Un altre és que aquesta eina disposa d’ unes normes més 
clares per als usuaris. Una persona ho deia de forma molt sintètica:  
 
[...] normas regularizadoras. Que esto rara vez lo puedes saber de una atención 
presencial ...tienes que conformarte con lo que dice el funcionario (persona marroquina, 29 anys, 
estudis superiors). 
 
Algunes dones marroquines utilitzen sense cap dificultat Internet en el seu dia a dia i estan 
habituades a fer tràmits online. Tal i com opinava una noia:  
 
Me parece bien, es todo más fácil. Yo los he hecho así muchas veces. Por ejemplo, lo de las 
becas... Solicitar citas en el médico... También usaba la página de la Generalitat de Catalunya, las 
convocatorias,... Las notas de la prueba que hice salían en aquella página web... La inscripción la 
hice también por ahí... (dona marroquina, 21 anys, educació mitjana). 
 
De la mateixa forma, un home expressa la seva desconfiança en la informació que li donen 
personalment en les oficines públiques:  
 
Jo ara quan vaig a demanar alguna cosa, abans d'anar a l'oficina, m'informo en Internet, perquè no 
em donin informacions falses en les oficines (home marroquí, 39 anys, educació mitjana). 
 
Internet també pot ajudar a conèixer on s’han de dirigir per fer tràmits administratius. Buscar la 
informació per Internet és també una possibilitat que es contempla per poder orientar-se, a més de 
preguntarals familiars o amistats més propers. Un entrevistat va suggerir que les adreces web 
s'incloguessin en els papers informatius sobre els serveis de l'administració pública. Va posar com 
a exemple un document en el qual constava l'horari d'atenció i el telèfon, però no la web ni un 
correu electrònic. Per a ell, la web és important:  “Per consultar i fer suggeriments”.  
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Utilització dels serveis  
 
Les persones marroquines entrevistades utilitzen l'administració electrònica bàsicament per a dos 
temes: ocupació i residència. Aquest fet inclou sol·licitar, seguir o actualitzar la prestació de l’atur, 
buscar cursos de formació, inscriure’s a borses de treball  així com demanar cita per a permisos de 
residència i servei d’acollida i, en un dels casos, arrelament. Altres tràmits en línia que es realitzen 
amb més freqüència són: matricular-se en un institut, demanar hora al metge, demanar beques, 
demanar la nacionalitat dels fills/filles, renovació de préstecs a la biblioteca, etc.  
 
Pel que fa als números de telèfon més comuns en les agendes de les persones entrevistades 
aquests són: el del metge (CAP), el del consolat, el de l’escola, els serveis socials, el casal de 
joves, el de l’assistent/a social i el del  SOC, entre d’altres. Alguns dels homes marroquins 
entrevistats van indicar tenir el telèfon de l'INEM, ja que una de les seves preocupacions centrals 
en el moment de fer les entrevistes era la falta de treball. 
 
Les persones marroquines entrevistades van valorar positivament les web de l'administració, 
encara que amb matisos. Un home va dir que no sempre és fàcil trobar la informació sobre 
arrelament a Internet: 
 
Has de preguntar a gent que sàpiga de la llei d'estrangeria, llavors ells em donen les adreces per 
trobar la informació (home, 39 anys, educació mitjana). 
 
La pàgina web de l’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos en general rep una bona valoració 
perquè s’hi troba amb facilitat tant informació del municipi com d’activitats pels petits, el programa 
de les Festes Majors, etc. La pàgina de l’escola també apareix com una de les preferides. Del web 
de l’Ajuntament de Reus no hi apareix cap referència explícita. El gencat.cat també apareix citat 
com a portal de qualitat. La pàgina d’Hisenda també rep una bona nota perquè els resulta fàcil 
trobar el què hi busquen i el telèfon d’assistència és útil.  
 
 
6.3. Percepcions i experiències de romanesos, equatorians i marroquins 

sobre l’administració pública electrònica. Anàlisi dels grups de 
discussió 

 
En aquest apartat destaquem aspectes nous que sorgeixen de les discussions celebrades amb 
grups més homogenis de persones. Bàsicament intentem apuntar aquells elements que poden 
contribuir a entendre més aprofundidament el context en el que es configura una administració 
pública electrònica.  
 
 
Dones marroquines (Santa Margarida dels Monjos)  
 
Les dones marroquines es mouen amb més facilitat en l’àmbit privat que en el públic. En aquest 
sentit, l’ús que fan de les noves tecnologies de la informació està vinculat bàsicament a l’àmbit 
domèstic. Per exemple, comunicació amb amistats, cerca de receptes de cuina, informació 
d’activitats per als seus fills. També recorren a pàgines web, com ara Infojobs, a l’hora de cercar 
feina.  
 
Manifesten que les tramitacions amb les administracions públiques les duen a terme els seus 
marits. Elles, quan necessiten fer-ho, valoren el tracte personal de referència en cada institució (la 
directora de l’escola, la treballadora social, etc.) per tal de poder obtenir les orientacions 
necessàries respecte a les gestions que han de fer. En aquest context, utilitzen de manera residual 
els serveis electrònics de les administracions públiques i, quan ho fan, es concentren bàsicament 
en les gestions vinculades a l’escolarització dels seus fills i la vinculació amb serveis de formació 
que ofereix el seu ajuntament.  
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Homes marroquins (Santa Margarida dels Monjos) 
 
Pels homes marroquins, l’administració pública electrònica es percep com un “món” inaccessible 
per la complexitat que els hi suposa. Aquesta complexitat està fonamentada en la falta de 
coneixement dels procediments i en una sensació que l’administració electrònica els hi dificulta les 
coses i s’acaben perdent. La dificultat diuen no resideix en l’idioma sinó en els passos que han de 
seguir per tal de completar un tràmit:  
 
Piden demasiadas cosas por internet, hay cosas que no sabemos, hay preguntas que son 
complicadas, te piden un número y otro…y te pierdes y no sabes si estás haciendo bien las cosas 
(home marroquí). 
 
La llengua és una dificultat particular per a persones que no la dominen. Aquest grup d’homes 
assenyalen tenir dificultats a l’hora d’escriure noms o dades que el sistema no reconeix. Així 
mateix el fet de haver d’escriure comporta una dificultat afegida si no saben escriure correctament 
o si tenen errors: 
 
Hay que poder escribir…si escribes una palabra mal o si no lo entiende el internet lo que escribes 
ya no puedes… mejor ir personalmente (home marroquí). 
 
Les seves infohabilitats, que les apliquen a les seves necessitats de comunicació o de consum, 
per exemple, no els hi serveixen en aquest àmbit. En comptes d’una interconnexió, hi ha un 
trencament entre l’ús de les TIC per a diferents esferes de la vida. La sensació final és de no 
saber-ho fer, com ho diu un dels participants:  
 
Yo las cosas que sé hacer por internet la hago, si hay una cosa que no sé hacer pues no. No es 
por miedo ni por nada, es porque no lo sé hacer (home marroquí). 
 
D’aquesta manera, acaben concloent de manera consensuada que la presencialitat és la forma 
més pràctica i senzilla per relacionar-se amb l’administració pública.  
 
 
Homes equatorians (L’Hospitalet del Llobregat) 
 
El principal consens entre els homes equatorians és la inseguretat que la utilització de 
l’administració pública electrònica els hi provoca. Bàsicament, per un coneixement limitat 
d’informàtica i d’Internet que no els hi permet moure’s amb tranquil·litat en un terreny on senten 
que qualsevol error pot tenir implicacions directes (no és així amb altres usos que fan d’internet). 
Així ho expressa un dels participants:  
 
La dificultat es no tener el conocimiento…de no saber manejar el ordenador bien, porque tocas 
una tecla que no es esa y luego, pues, o bien se te borra todo o te sale un montón de cosas… el 
tener un nivel de principiante a la hora de manejar el ordenador, te hace complicado esto (home 
equatorià). 
 
D’aquesta inseguretat sorgeix la idea de tenir un guiatge o ajuda inicial en les tramitacions 
electròniques o, com valoren molt positivament, gaudir de sistemes integrats de serveis electrònics 
a les pròpies oficines públiques, com és el cas de les oficines de treball (SOC/INEM). L’oferta de 
fer electrònicament la renovació de l’atur –amb una taxa d’utilització molt alta– es fa en un entorn 
“segur”, on, en cas necessari, es pot demanar ajuda. En relació a tenir una guia inicial, un dels 
participants ho va expressar així:  
 
El informe laboral, por Internet, entras a la página y te va mostrando los pasos a seguir. Tampoco 
es muy difícil! Pero, claro si vas por primera vez y no hay quien te guíe, claro lo ves complicado! 
Pero si alguien te guía una vez, la siguiente ya tienes una noción, ya lo sabes un poco … y dice... 
vamos ahí! si no me ha salido, otra vez otro intento y al final te sale! (home equatorià). 
 
Una altra qüestió important que apareix és la de la llengua. De forma coherent i complementària al 
que va sorgir a les entrevistes, els homes equatorians assenyalen que, essent la llengua una 
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possible dificultat en l’ús de l’administració electrònica, l’existència i domini del traductors 
automàtics resol aquest problema de forma senzilla. Els participants han assenyalat que tot i que 
poden entendre de forma bàsica el català, quan es tracta de llenguatge tècnic o especialitzat propi 
de les administracions, la llengua es converteix en un obstacle en la seva relació amb les 
administracions, sobretot quan reben documents oficials. Ara bé, “si hay traductor no hay 
problema”. 
 
Per últim, és interessant destacar com es percep la frontera entre les tramitacions 
electròniques de les administracions públiques de les gestions electròniques amb entitats 
privades en el marc del comerç electrònic. Tot i que no existeix un consens total, sí que hi ha 
dues línies complementàries: desconfiança en la veracitat i seguretat de les tramitacions 
electròniques i confiança en els procediments de l’e-administració. En alguns casos, les línies de 
separació entre els dos arguments són molt febles i la imatge d’inseguratat pel que fa a l’ús 
d’internet es trasllada, també, a l’àmbit públic. Tot i que la discussió estava centrada en 
l’administració pública electrònica, moltes veus assenyalen els riscos de realitzar compres per 
Internet. 
 
Yo he visto llorar a muchas personas por esto de Internet, que les venden pasajes aéreos, pasajes 
de AVE, de los trenes y todo. En Sants Estació he visto llorar a personas (…) Si usted sabe muy 
bien, lo felicito pero yo comprar un pasaje que vale 1000 mil y pico a otra cuenta de otra persona, 
porque eso es una cuenta que hay que ponerla ahí el dinero…si los periódicos lo dicen, que las 
compras por Internet y todo, que son muy buenas… serán, pero para otras son malas (home 
equatorià). 
 
En canvi, els participants més proclius a l’e-administració argumenten que les tramitacions 
electròniques no només faciliten molt les gestions sinó que també tenen els mateixos nivells de 
seguretat que quan es fan presencialment. Aquestes persones diferencien amb claredat entre e-
comerç i e-administració. Apunten que en les gestions electròniques amb entitats privades sempre 
hi ha més riscos d’estafes ja que hi ha moltes empreses fantasmes, però que les institucions 
públiques els hi aporten més confiança ja que sempre saben qui és l’interlocutor: hisenda, la 
policia, l’ajuntament, etc. 
 
En cuestión de confianza cibernética o Internet, digamos, la institución del Estado siempre da más 
confianza, porque te estás dirigiendo al Estado, en cambio la privada… la privada puede haber y 
no haberlo (home equatorià). 
 
En aquest sentit, l’administració electrònica es veu de forma diferent al que poden ser els serveis 
privats també en la capacitat que dóna de tenir tota la informació. Ho expressa molt bé un home: 
 
Lo que es, por ejemplo, papeleo que no es con sentido del lucro o sea para comprar algo, puedes 
confiar. Por ejemplo, hay instituciones públicas aquí: el ayuntamiento, la policía… tu pides 
cualquier documento por internet y te lo envían, incluso te quedas con un resguardo para que veas 
que ha sido aceptado. Eso si uno lo sabe manejar bien esos archivos, los puedes sacar muy bien. 
Con eso no pasa nada!! Un medio de comunicación muy bueno! Para mi sin tener que moverte ya 
la tienes en casa (home equatorià). 
 
Consideren que el fet de tenir un retorn de la informació per part del sistema, que els avisa sobre 
les tramitacions que estan realitzant, dóna confiança:  
 
En el ordenador, pues, tu archivas lo que has enviado y todo… y no ha salido mal, no ha habido 
ningún fraude. Ha llegado y ha sido devuelto pues el mensaje de aprobación o de denegación 
(home equatorià). 
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6.4. Conclusions  
 
A. Administració electrònica i perfils socials: origen, edat, gènere i educació 
 
Si alguna conclusió podem extreure de la varietats dels perfils de les entrevistes realitzades és que 
la relació de la població immigrada amb l’administració pública electrònica és tan diversa i 
heterogènia com ho és la pròpia població. No podem aquí identificar unes correlacions 
determinades amb les variables que hem tingut en compte a l’hora de triar la nostra mostra de 
persones entrevistades. Creiem que molt més interessant que això i, per a una primera anàlisi 
d’aquesta temàtica, és subratllar la necessitat de tractar la població immigrada com a una realitat 
complexa on factors tan diversos com la cultura política de cada grup o subgrup, la situació social 
que s’ocupa, el nivell de coneixement de les eines telemàtiques, les necessitats personals, etc. 
poden influir de manera més o menys incisiva en les experiències i percepcions que es tenen de 
l’administració pública electrònica.  
 
D’aquesta manera, tenint en compte les experiències relatades, es presenten alguns dels perfils 
ideals que apareixen entre la població immigrada analitzada.  
 
Perfil Natius digitals  
Internet forma part de les seves vides, tant pel que fa a la cerca d’informació com en l’àmbit de la 
seva comunicació. Són joves de menys de 35 anys, molts d’ells pertanyen al col·lectiu d’homes 
equatorians i d’homes i dones romanesos. Internet és, en general, un facilitador de les seves vides. 
Aplicat a l’entorn dels serveis públics, constaten molts possibles avantatges en accedir als serveis 
electrònics i poder fer tràmits. De tota manera, ningú els ha utilitzat d’una manera generalitzada, 
sovint, perquè no hi ha prou oferta. 
 
Perfil Usuaris amb desconfiança cap a Internet 
Utilitzen els serveis electrònics només quan els troben simples i clars. De fet, han utilitzat serveis 
en temàtiques crucials en les seves vides, com ara estrangeria i salut. Tot i que tenen una imatge 
elevada del que és internet, desconfien i busquen el tracte cara a cara. Voldrien trobar més serveis.  
 
Perfil Usos privats 
No han utilitzat cap servei públic per desconfiança, però són usuaris habituals d’internet per a 
altres usos. Per exemple, han buscat feina a través d’internet, han fet compres o es comuniquen 
amb els seus familiars. Ara bé, no es consideren suficientment preparats per un ús de 
l’administració pública a través de mecanismes electrònics on qualsevol error pot generar 
conseqüències.  
 
Perfil Desconeixement de les TIC 
No tenen una autonomia respecte a les TIC i necessiten sempre de suport extern. Així, les 
experiències que han tingut (en estrangeria, bàsicament) han estat difícils doncs han necessitat 
ajuda o, simplement, no han trobat ràpidament el que buscaven.  
 
 
B. Riscos: Percepcions i experiències 
 
A les entrevistes realitzades i com s’ha explicat anterioment es detecta una visió problematitzadora 
dels instruments tecnològics al voltant de l’administració pública. Creiem que és important resumir 
a les següents línies els principals elements de preocupació i fins i tot frustració de la població 
immigrada davant els primers intents d’apropar-se als serveis públics electrònics.  
 
En primer lloc, en general, hom troba una població amb una relació ambigua i plena d’incerteses 
respecte l’administració pública. Sovint no diferencien els diferents nivells de l’administració 
pública. L’administració local els hi resulta més coneguda perquè és més propera. En aquest 
entorn, no existeix un coneixement del que l’administració pública ofereix via internet, del que 
es pot fer mitjançant els sistemes tecnològics. Tampoc sembla que aquelles persones que han 
utilitzat algun servei electrònic hagin “entès” millor quina era la realitat o quin era el mapa dels 
serveis públics. Trobem doncs una població que encara es mou dins un alt nivell de 
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desconeixement i una manca d’informació respecte l’administració pública i que només coneix 
alguns serveis electrònics de forma aïllada.  
 
Quan les persones ja han integrat la possibilitat de resoldre algunes de les seves necessitats via 
electrònica, sovint l’oferta és massa limitada, bé per uns serveis que no permeten la tramitació 
completa o bé per una manca d’oferta més extensa. Algunes persones immigrades, aquelles que 
han trobat una solució desitjable, demanen serveis més complets on no calgui complementar els 
serveis electrònics amb els serveis cara a cara.  
 
Un factor important que la població immigrada assenyala és la necessitat de millorar la seguretat i 
la confiança en els serveis electrònics que l’administració pública ofereix. En aquest sentit, 
tot l’esforç en reforçar els mecanismes que ajudin a possibilitar serveis més segurs són necessaris. 
Sovint, els tràmits amb l’administració pública que la població immigrada requereix aborden 
aspectes de les seves vides molt centrals (que tenen a veure amb la seva seguretat jurídica i amb 
la seva seguretat en general). Es fa necessari dotar-se de sistemes que aportin molta confiança 
als ciutadans i ciutadanes. L’administració electrònica encara no es percep com un mecanisme en 
el qual es pugui confiar totalment. 
 
Un element més que volem destacar en aquest apartat de riscos és la manca d’autonomia en la 
utilització dels serveis electrònics entre alguns sectors de la població immigrada. En els casos de 
persones amb un nivell d’infohabilitats reduït, les tramitacions electròniques poden suposar una 
gran dificultat i fins i tot un impediment per dur-les a terme. Aquesta qüestió implica tenir en 
compte la necessitat de poder facilitar sempre suport a qui el necessiti. Es tracta d’un factor 
fonamental per a l’accés a l’administració pública i, per tant, a la societat en general.  
 
El principal obstacle per a la utilització de l’administració electrònica és que les infohabilitats 
solen estar poc desenvolupades en aquest terreny concret, encara que aquests col·lectius 
utilitzin intensivament les Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb altres finalitats com, 
per exemple, la comunicació familiar i l’oci. Aquesta situació els hi genera inseguretats a l’hora de 
fer tràmits oficials, atesa la rellevància que tenen aquestes gestions en les seves vides. En aquest 
sentit es frena l’ús que podrien fer d’aquestes eines.  
 
Un dels riscos més greus des d’un punt de vista social en l’adaptació dels serveis públics per la via 
electrònica és el de l’exclusió social. Moltes persones que queden fora de les possibilitats que 
atorga l’administració electrònica pateixen un procés d’exclusió social de la societat xarxa. Cal 
tenir present que, parlant de la població immigrada, aquest és un doble risc. Per tant, en paral·lel a 
qualsevol acció en aquesta direcció, cal afegir els mecanismes d’inclusió que calguin.  
 
Per últim, les dificultats sorgeixen d’un disseny tècnic o d’una disposició de la informació 
que per moltes persones resulta difícil d’entendre o de seguir. Això implica que una de les 
condicions que es veuen com a bàsiques per a fer servir els serveis electrònics –que resultin 
fàcils—no s’acompleixen. Els procediments de tramitacions amb l’administració via internet 
resulten complexos i difícils d’entendre per a moltes persones immigrades. Podem pensar que 
aquests sistemes estan pensats bàsicament per persones amb un domini de la llengües oficials 
escrites, així com per persones que tenen integrada la lògica interna dels processos propis 
d’Internet. En aquest sentit, ha quedat reflectit que els serveis de tramitació electrònica oferts per 
l’administració pública no sempre són tant senzills com ells necessitarien. En canvi, sí que ho són 
els serveis d’oci i comunicació que hi troben a la xarxa. 
 
 
C. Oportunitats: percepcions i experiències 
 
Internet s’està convertint en una eina habitual de comunicació i d’interacció de les administracions 
públiques. Per a la població immigrada, també. Tot i que la presencialitat i el tracte cara a cara es 
valora com a necessari en molts casos, és igualment cert que la complementarietat dels serveis 
de l’adminstració electrònica és ja una realitat per a la majoria de les persones immigrades. La 
utilització de diferents serveis ha anat penetrant en la forma habitual de relacionar-se amb 
l’administració pública entre una població que n’és especialment usuària d’aquesta.  
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Una de les raons esgrimides més freqüentment, entre la població immigrada, per fer ús de 
l’administració electrònica és que serveix per millorar la qualitat del seu servei. En alguns casos, 
allò que l’administració tradicional no ha pogut resoldre, troba solucions via internet. Les principals 
qüestions que s’assenyalen de manera positiva són: possibilita un tracte més objectiu i menys 
discriminatori, estalvia temps, facilita una informació més transparent i segura i impulsa el 
multilingüisme. 
 
Moltes de les persones entrevistades indiquen que l’administració local podria esdevenir un 
espai on poder desenvolupar fàcilment els serveis de l’administració electrònica. En aquest context 
caldria fer una reflexió més aprofundida sobre els serveis que cada administració hauria de 
prioritzar en aquest camí de les TIC.  
 
L’interès que aquestes persones manifesten per tal d’accedir a la informació electrònica així com 
per una hipotètica participació política activa en Catalunya, afegit a que aquestes persones 
normalment segueixen l’actualitat política i social del territori, pot ser llegit com una voluntat 
d’aproximació, coneixement i participació en la societat d’arribada. Seria un primer pas en la cerca 
de mecanismes per a la seva integració en la societat catalana.  
 
Les altes expectatives sobre les noves possibilitats que apareixen amb les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació constata una voluntat d’integració en la nova societat xarxa catalana. 
Una voluntat ciutadana que hauríem de llegir com una exigència cap a les administracions per tal 
d’iniciar un procés de democratització dels nous serveis d’interacció amb les administracions 
públiques. Caldria impulsar processos que permetessin una veritable integració social i que 
podrien començar descrivint passos tan senzills com facilitar veritables punts d’accés gratuït a 
Internet en els que s’hi trobin persones que els hi donin recolzament, assessorament sobre les 
tramitacions electròniques i els hi puguin ajudar a millorar, quan calgui, les seves infohabilitats. 
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Conclusions 

Pel que fa al nivell d’inclusió de les persones immigrades a l’administració pública electrònica, la 
gran majoria de les persones entrevistades solen utilitzar els serveis públics majoritàriament de 
manera presencial més que no pas combinant la forma presencial amb l’electrònica. Això pot tenir 
també una explicació més contextual relacionada amb el nivell de desenvolupament de 
l’administració pública electrònica a Catalunya. Les pàgines web municipals a Catalunya encara es 
troben en les primeres etapes de desenvolupament, és a dir, més aviat en les etapes d’informació i 
interacció que no pas de processament o transacció.  
 
Si intentem respondre a la qüestió de fins a quin punt les polítiques catalanes d’inclusió digital són 
adequades a la població immigrada cal referir-se al Pla de ciutadania i immigració 2009-2012. 
Aquest configura el model d'integració de les persones immigrades a Catalunya que, al llarg dels 
anys, s'ha anat definint i en què intervenen actors com el Govern de Catalunya, el conjunt de 
governs locals, els agents econòmics i socials, la societat civil organitzada i el conjunt de la 
societat. Els tres objectius prioritaris que el Pla estableix són els següents: 1) avançar en la gestió 
de les polítiques migratòries; 2) garantir l’accés als serveis públics en igualtat de condicions i 3) 
promoure la integració de les persones immigrades en una cultura pública comuna basada en la 
pluralitat. La transversalitat i la multidimensionalitat representen uns dels principis bàsics del Pla 
de ciutadania i immigració. En altres paraules, la transversalitat es relaciona amb la incorporació 
de l'atenció a la diversitat per part dels diferents departaments de la Generalitat implicats i la 
multidimensionalitat es relaciona amb la heterogeneïtat de la població immigrada i la necessitat 
d’incorporar la perspectiva d'origen, de gènere i d'edat en les accions previstes al Pla.  
 
D’altra banda, tot i que fora de l’àmbit normatiu, el Pla de Govern 2011-2014 impulsat pel Govern 
de la Generalitat de la IXena legislatura inclou com un dels principals reptes de futur del país la 
immigració i la seva integració. Desenvolupar polítiques d’immigració des de la proximitat de la 
realitat social municipal amb una coherència de criteri a tot el territori català es destaca com un 
dels objectius dintre de l’eix de societat i cohesió social. El mateix Pla de Govern 2011-2014 
esmenta també la importància de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per a ser 
aplicades, entre d’altres coses, a la comunicació electrònica, a la identificació personal, a 
determinats tràmits judicials o a la millora de l’Administració. Segons el Pla, el desenvolupament 
de la Societat Digital a Catalunya és transversal dins del Govern, en tots els seus àmbits, i fora en 
la relació amb ciutadans, empreses i administracions.  
 
Tot i això, el marc normatiu de l’administració publica electrònica, tant a nivell estatal com 
autonòmic, no incorpora en cap de les seves lleis regulatòries els principis de transversalitat i 
multidimensionalitat esmentades pel Pla de ciutadania i immigració 2009-2012 o pel Pla de Govern 
2011-2014. Aquesta llunyania entre la diversitat cultural de l’actual societat catalana i les seves 
polítiques públiques d’inclusió digital fa que la població immigrada es trobi fora de l’àmbit 
d’actuació política i, per tant , bastant desprotegida pel que fa als seus drets de ciutadania. 
Aquesta llunyania en l’àmbit normatiu i d’actuació política es reflecteix tant en les pàgines web 
administratives analitzades com també en les entrevistes amb els tècnics i tècniques en àrees 
d’immigració i societat xarxa.  
 
 
Tenim una altra oportunitat de fer millor les coses. Moltes persones immigrades, especialment 
aquelles que han pogut accedir a un nivell educatiu mig i alt, identifiquen l’administració pública 
electrònica com una connexió molt important amb les institucions públiques i, per tant, amb la 
societat catalana en general. No seria massa agosarat dir que una bona administració electrònica 
catalana pot oferir una segona oportunitat de guanyar-se la seva confiança i de fer ciutadania. I 
això en un entorn on el primer contacte amb l’administració pública ha estat, generalment, molt 
negatiu. Així mateix, la societat catalana podria accelerar les accions orientades  lluitar contra la 
discriminació a la xarxa.  
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Les TIC representen una oportunitat immillorable per al Govern català de reforçar la integració i 
promoure la inclusió social de la població immigrada, així com d'explotar el potencial del progrés 
tecnològic en diferents àmbits de l'esfera pública i privada de la població immigrada. 
 
 
 



 

 

II. Propostes d’actuació 
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D’aquest projecte de recerca es desprenen diversos tipus de resultats pràctics en la línia de treball 
de l’adminsitració pública electrònica com a possibilitat de construir una societat més inclusiva i 
participativa. En aquesta darrera part, volem incidir en aquests resultats fruit d’aquest treball.  
 
 

1. Principals dificultats i facilitats que la població immigrada troba en els serveis de 
eAdministració a Catalunya.  

 
    Dificultats:  
 

- Coneixement baix o molt baix del que l’administració pública ofereix via internet 

- Oferta de serveis percebuda com massa limitada, bé per uns serveis que no permeten la 
tramitació completa o bé per una manca d’oferta més extensa. 

- Desconfiança en la seguretat dels serveis electrònics que l’administració pública ofereix. 

- Manca d’autonomia en la utilització dels serveis electrònics entre alguns sectors de la 
població immigrada. 

- Les infohabilitats adquirides amb les TIC prèviament i per altres usos més privats 
(informació i comunicació) no semblen servir en aquest terreny concret. 

- El disseny tècnic i/o la disposició de la informació resulta difícil d’entendre o de seguir per 
moltes persones. 

- Manca de transversalitat en els serveis oferts (àdhuc dins de les mateixes 
administracions). 

- Diversitat de la població migrada, tant en coneixement com en necessitats. 

 

Oportunitats: 

 

- L’administració electrònica és ja una realitat per a la majoria de les persones immigrades, 
sovint com a forma complementària dels serveis de l’administració. 

- L’administració electrònica pot millorar la qualitat del servei de l’administració pública en 
general. 

- Expectatives positives per part de les persones. 

- Diversitat de la població migrada, tant en coneixement com en necessitats. 

 
2. Criteris per a l’Administració pública catalana sobre com orientar les seves accions 

d’administració pública electrònica cap a una població culturalment diversa 
 

- Integració horitzontal o transversal dels temes i serveis que poden cobrir les necessitats 
de les persones migrants (finestreta única). 

- Anar cap a escenaris d’interacció integral 

- Oferir serveis adaptats a la població migrada sense por de trencar el principi de la 
igualtat per a tothom. La igualtat requereix serveix diferenciats.  

 
 
3. Accions concretes per millorar l’organització i el funcionament de la administració 

electrònica en relació a la diversitat cultural: 
 

- Millorar el nivell de coneixement tècnic que es té sobre coneixements i usos que les 
persones migrades tenen en TIC i eAdministració.  
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- Establir canals de diàleg amb l’administrat, crear mecanismes més oberts i  receptius a 
allò que el nou ciutadà demana o sovint necessita demanar de forma explícita.  

- Utilitzar la xarxa de telecentres tant públics (Punt TIC, Punts Òmnia, biblioteques...) com 
privats (locutoris) per vehicular serveis de eAdmministració així com guiar als seus 
usuaris.  

- Dissenyar punts d’ accés als serveis públics des de les pròpies oficines  

- Millorar la informació sobre els serveis electrònics de l’administració, amb explicació dels 
procediments de cada tràmit. 

- Incidir amb campanyes de sensibilització per tal de clarificar la diferència entre comerç 
electrònic i administració electrònica entre aquesta població, donant a conèixer els 
mecanismes de seguretat amb els que compta l’administració per garantir la validesa, 
fiabilitat i privacitat de les dades. També cal informar a la població de les estratègies per 
fer gestions de forma segura a Internet fins i tot en l’àmbit privat. 

- Disposar de formes de comunicació sincrònica a les pàgines web de l’e-administració 
que permeti als usuaris tenir un interlocutor a temps real que els hi pugui assessorar i 
orientar sobre els seus tràmits. 

- Incorporar a l’agenda política el calendari i el procediment per incidir sobre la 
transversalitat i la multidimensionalitat. 
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Annex I: Grups de discussió: perfils i guió 

A. Perfils 
 
1. Santa Margarida dels Monjos:  
 
Grup A 
 

Nº participants  4 

Sexe  Dones 

Origen  Marroc 

Edat  Entre 20 i 35 anys 

Nivell d’estudis  Baix i Mig 

Ocupació   

Temps de residència  Entre 3 i 9 anys  

 
 
Grup B 
 

Nº participants  7 

Sexe  Homes 

Origen  Marroc 

Edat  Entre 20 ‐50 anys 

Nivell d’estudis  Mig 

Ocupació   

Temps de residència  Entre 7 i 25 (moda 14 anys) 

 
 
2. L’Hospitalet del Llobregat: Grup C 
 

Nº participants  6 

Sexe  Homes 

Origen  Equador 

Edat  Entre 40 i 65 anys 

Nivell d’estudis  Mig i Alt 

Ocupació 
Obrers de construcció (autònoms, aturats i 
assalariats) 

Temps de residència  Entre 5 i 15 anys 

 
 
 
B. Guió grups de discussió amb persones immigrades residents a Catalunya 
 

1. Identificació i fixació del objectiu d’estudi: 
 

 Quina informació es necessita: el nivell d’accés i d’ús així com també els tipus d’ús de 
l’administració pública electrònica per part de la població immigrada; la correspondència 
entre les necessitats especifiques de la població immigrada i les polítiques d’immigració i 
societat xarxa implementades a Catalunya. 

 Per a què es necessita: per discutir i posar en comú experiències, percepcions, opinions i 
expectatives sobre l’ús de l’ e-administració pública per part de la població immigrada. 
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 Qui utilitzarà  la informació: els investigadors, els polítics i els tècnics de polítiques 
publiques d’immigració i de la societat xarxa.   

 
2. Qui participarà en els grups: es determinaran les característiques dels membres del grup en 

funció de l’ objectiu de l’estudi.  
 

 Homes i dones de tres orígens culturals diferents (Marroquí, Equatorià i Romanès), 
residents a tres municipis de Catalunya (Santa Margarida dels Monjos – petit; Lleida- gran; 
Hospitalet de Llobregat- gran), i de diferents edats i nivells d’estudis.  

 
3. Guió temàtic dels grups de discussió  

 
Tema: L’accés i l’ús de l’e-administració pblica per part de la població immigrada resident a 
Catalunya (barreres i facilitadors) 

 
 Roda de presentació: nom; quants anys tens?; estudies, treballes o estàs a l’atur?; has 

utilitzat les TIC darrerament?; per què?; on l’has utilitzat?, etc. 

 Equipament tecnològic a la llar: tinc o no ordenador i/o accés a Internet a la llar 

 Accés a les TIC: des d'on accedeix a les TIC (llar, treball, associacions, locutoris, etc.) 

 Utilització de les TIC  (autopercepció): Utilitzo poc, sovint, molt les TIC (freqüència); Per 
a que les utilitzo normalment (treball, tràmits administratius, oci, comunicació, informació, 
estudis, etc.); Quines TIC utilitzo normalment en el treball; Quins tràmits administratius 
fas normalment a traves de les TIC; Amb qui em comunico principalment mitjançant les 
TIC; Quin tipus d’informació busco a traves de les TIC; Quines activitats recreatives o 
d’oci fas a traves de les TIC;  

 Utilització de l'e-administració pública: quins tipus de serveis públics utilitzes?; com 
t’informes sobre els serveis públics que necessites?; com accedeixes als serveis 
públics?; utilitzes les TIC per accedir a serveis públics?; quines TIC?; a quins serveis 
públics?; es fàcil accedir als serveis públics a través d’ Internet?; per què?; és útil accedir 
a l’administració pública a traves del Internet?; per què? 

 Avaluació de la utilitat de les TIC: en general et resulten útils les TIC?;  per què?; com et 
resulta més fàcil/còmode d'accedir a l’administració pública?; Penses que utilitzar l'e-
administració pública facilita la teva inclusió social?; Per què?  

 Polítiques i intervencions d’ e-administració pública de l’ajuntament, el consell comarcal, 
la Generalitat  

 Experiències, prioritats i necessitats. Expectatives 
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Annex II: Guió de les entrevistes amb les persones immigrades 

Programa Migració i Societat Xarxa 
Projecte ICD 

 
 
Obtingueu les següents dades de la persona entrevistada: 
 
A. Característiques sociodemogràfiques  
 

A.1. Edat 
 
A.2. Educació 
 
A.3. País de naixement 
 
A.4. Nacionalitat 
 
A.5. Lloc de naixement (urbà/rural) 
 
A.6. Any d’arribada a Catalunya 
 
A.7. Raó d’emigració  
 
A.8. Estat civil i nacionalitat del/de la cònjuge 
 
A.9. Nombre de fills/es i nacionalitat: lloc de residència  
 
A.10. Nivell educatiu 
 
A.11. Reconeixement de títols 
 
A.12. Cursos de formació presencials i en línia 
 
A.13. Nombre de llengües, certificats i nivells 

 
 
B. Inclusió i competències digitals 
 

B.1. Tecnologia a la llar (ordinador, ordinador amb Internet) 
 
B.2. Ús de les TIC (Internet, xarxes socials i telèfon mòbil) 
 

 Ús quantitatiu (freqüència) 

 Ús qualitatiu (tipus d’usos) 
 
B.3. Accés a les TIC (llocs d’accés) 
 
B.4. Competències digitals (ordinador, Internet i telèfon mòbil) 

 
 
C. TIC i inclusió laboral  
 

C.1. Situació laboral abans i després d’emigrar, i historial laboral  
 
C.2. Ocupació actual i ingressos familiars 
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C.3. Satisfacció laboral i perspectives de futur 
 
C.4. Relació TIC i treball: experiències i percepcions  

 
 
D. TIC i Capital Social  
 

D.1. Capital Xarxa: ús bonding i ús bridging 
 
D.2. Capital participatiu 
 

 participació política a Catalunya 

 participació política transnacional 

 participació en organitzacions a Catalunya 

 participació transnacional en organitzacions  
 
D.3. Compromís comunitari 
 

 TIC i família 

 TIC i sentiment de comunitat/ alienació 
 
 
E. Govern electrònic (e-govern) 
 

E.1. Confiança en: 
 

 els governs 

 altres institucions 

 mitjans de comunicació 
 
E.2. Participació i governança 
 

 Ús i accés a l’administració pública 

 Ús de l’administració pública electrònica 

 Satisfacció amb l’administració pública electrònica 
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Annex III: Guió de les entrevistes amb els tècnics en les àrees 
d’immigració i societat xarxa 

Programa Migració i Societat Xarxa 
Projecte ICD 

 
 
Pregunteu per les opinions, les percepcions i les valoracions de la persona entrevistada sobre els 
següents punts (si no hi ha polítiques online pregunteu per les polítiques offline): 
 
A. Informació personal 
 

A.1. Nom, institució i càrrec en l’organigrama 
 
A.2. Competències i àmbits de treball 

 
 
B. Polítiques d’inclusió 
 

B.1. Principals polítiques de la institució relacionades amb la població immigrada i 
l’administració publica electrònica 

 
B.2. Mesures concretes d’inclusió de la població immigrada a la societat xarxa 
 
B.3. Prestació de serveis online per a la població immigrada 

 
 
C. Pàgines web 
 

C.1. Contingut: adequació de la informació del web a les particularitats dels col·lectius 
 
C.2. Gestió del web i nivell d’interacció 
 
C.3. Disseny del web 
 

 Accessibilitat: habilitats físiques i facilitat per aconseguir la informació 

 Facilitat d’ús: lògica del disseny per facilitar la comprensió mental del web 
 
 
D. Tramitació i democràcia 
 

D.1. Serveis que s’ofereixen online (per exemple cursos de català en línia) 
 
D.2. Tramitacions electròniques de serveis públics 
 
D.3. Mecanismes de participació en línia en els processos de presa de decisions 

 
 
E. Procés d’elaboració 
 

E.1. Origen polític de les mesures. Mitjans econòmics 
 
E.2. Procediments per elaborar les mesures d’inclusió (interacció entre diferents actors 

institucionals i no institucionals) 
 
E.3. Objectius i durada d’aquestes mesures d’inclusió 
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E.4. Paper dels i de les mediadores culturals 
 
E.5. Col·lectius particulars objecte d’intervenció, i motius de la selecció 
 
E.6. Projectes específics per al col·lectiu de dones migrades. Demandes i necessitats 

 
 
F. Coordinació 
 

F.1. Coordinació entre diferents administracions sectorials 
 
F.2. Coordinació entre administracions de diferents nivells de govern (municipal i autonòmic) 

 
 
G. Avaluació i futur 
 

G.1. Avaluació del contingut, disseny i gestió. Qui fa aquesta avaluació? 
 
G.2. Nombre de visites al mes i usos més freqüents 
 
G.3. Intervencions o programes considerats més reeixits 
 
G.4. Intervencions o programes a millorar 
 
G.5. Percepció de l’evolució en el temps de les pàgines destinades a la població migrada 
 
G.6. Expectatives de futur. 
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Annex IV: Anàlisi dels llocs web de les administracions públiques 

Categoria Indicadors Gencat: Oficina 
virtual de tràmits 

Departament de 
Benestar i 

Família: Direcció 
General 

d´Immigració 

Departament de 
Benestar i Família: 

Serveis 
Gencat: Serveis 

Socials 
Gencat: 

Departament 
d'Ensenyament 

Gencat: 
Departa
ment de 

Salut 
Lleida L'Hospitalet 

de Llobregat Reus Santa Margarida i 
els Monjos 

Funcionament 

URL http://www20.gencat.
cat/portal/site/OVT 

http://www.gencat.
cat/bsf/immigracio 

http://www20.gencat.cat/
portal/site/bsf/menuitem.
c7a2fef9da184241e42a6
3a7b0c0e1a0/?vgnextoid
=54791e8bef0a4210Vgn
VCM1000008d0c1e0aR
CRD&vgnextchannel=54
791e8bef0a4210VgnVC
M1000008d0c1e0aRCR

D&vgnextfmt=default 

http://www.gencat.
cat/temes/cat/serv

eis.htm 
http://www.gencat.
cat/ensenyament/  

http://ww
w20.genc
at.cat/por
tal/site/sa

lut 

http://www.paeri
a.es 

http://www.l-
h.cat 

http://www.re
us.cat 

http://www.santam
argaridaielsmonjos.

cat 

Idiomes CAT / CAS / OCC / 
ANG CAT / CAS / ANG CAT / CAS / ANG CAT / CAS / ANG CAT CAT CAT / CAS / 

ANG / FRA CAT / CAS CAT CAT 

Idiomes extra de documents No No No No No No No No No No 

Traductor automàtic No No No No No No No No No No 

W3C HTML 15 5 9 56 0 13 15 0 0 193 

Política de mobilitat explícita No No No No No No Sí No No No 

Política d'accessibilitat explícita Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 

AA 0 4 3 3 5 4 2 0 0 307 

AAA 0 0 0 0 1 1 6 0 0 23 

Buscador Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Identificació 

Organigrama Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Contacte telèfon Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Contacte postal Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Contacte electrònic Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Contingut específic 
col·lectiu immigrant 

Secció especial sobre immigració a 
inici No Sí Sí Sí No No No No Sí (remet a 

OAC) No 

Secció especial sobre immigració 
(no a inici) No Sí Sí Sí No 

Sí (dins 
Canal 
Salut) 

Sí, dins Drets 
Civils 

Sí, dins Nova 
ciutadania 

Sí, Servei 
d’Atenció a 
l’Immigrant 

(SAI) 
No 

Resultats de cercar "immigració" 1 10 10 18200 (buscador 
web genèric) 

18200 (buscador 
web genèric) 249 249.000 12 133 0 
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Categoria Indicadors Gencat: Oficina 
virtual de tràmits 

Departament de 
Benestar i 

Família: Direcció 
General 

d´Immigració 

Departament de 
Benestar i Família: 

Serveis 
Gencat: Serveis 

Socials 
Gencat: 

Departament 
d'Ensenyament 

Gencat: 
Departa
ment de 

Salut 
Lleida L'Hospitalet 

de Llobregat Reus Santa Margarida i 
els Monjos 

Contingut específic 
col·lectiu immigrant 
(continuació) 

Directori associacions/entitats 
immigrants No No No No No No Sí Sí Sí, a web 

específic 

Sí, però sense 
associacions 

relacionades amb 
col·lectiu 

Acollida Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No 
Formació Sí Sí Sí No No No Sí No No No 
- alfabetització Sí Sí Sí No No No Sí No No No 
- específica Sí Sí Sí No No No No No No No 
- reconeixement formació 

estrangera No No No No No No No No No No 

Treball Sí Sí Sí No No No Sí, a la guia 
d'acollida No No No 

Informació, tràmits i serveis 
específics Sí Sí Sí Sí No Sí Sí, a la guia 

d'acollida Sí Sí No 

- informes d'estrangeria Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí No 
- serveis d'informació i orientació Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí No 
Ajuts a immigrants o entitats que hi 
treballen Sí Sí Sí No No No No Sí Sí No 

Pagar en línia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No 

Verdegem Contingut 

Actualització Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Llegibilitat Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Credibilitat Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Utilitat Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No 

Suficiència Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí No 

Cerrillo 

1.- Informació Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
2.- Gestió Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
3.- Interacció Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí No 
4.- Decisió No No No No No No No No No No 

Peña 
Xarxes socials: unidireccionals No No No No No No Sí Sí Sí Sí 

Xarxes socials: bidireccionals No No No No No No Sí Sí Sí Sí 

Layne, Lee 

Catàleg Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Transacció Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Integració Vertical No No No No No No Parcial Parcial Parcial No 

Integració Horitzontal Sí No No No No No Parcial Parcial Parcial No 



Administració pública electrónica i immigració: una nova oportunitat per una societat catalana inclusiva 91 

Categoria Indicadors Gencat: Oficina 
virtual de tràmits 

Departament de 
Benestar i 

Família: Direcció 
General 

d´Immigració 

Departament de 
Benestar i Família: 

Serveis 
Gencat: Serveis 

Socials 
Gencat: 

Departament 
d'Ensenyament 

Gencat: 
Departa
ment de 

Salut 
Lleida L'Hospitalet 

de Llobregat Reus Santa Margarida i 
els Monjos 

Karunasena: Q8—
Public value of the 
delivery of quality 
information 

QUA_8a—Accurate information Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

QUA_8b—Up-to-date information Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

QUA_8c—Relevant information Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
QUA_8d—Information with the right 
details Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

QUA_8e—Simple and 
understandable information Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No: canvis 

navegació 

Karunasena: Q10—
Public value of citizen-
focused service delivery 

USO_10a—Well organized and user 
friendly websites Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

USO_10b—Simple website 
addresses Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

USO_10c—A single website with 
links No No No No No No No No No No 

USO_10d—A single website for all 
services Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí No 

USO_10e—Look and feel of 
government websites Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

USO_10f—Design websites for 
nowise users Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

USO_10g—Frequently asked 
questions (FAQs) Sí No No No No No No No No No 

UNPAN 

Emerging Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Enhanced Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Interactive Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Transactional Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No No 

Connected No No No No No No No No No No 
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