Perfil i competències de l'analista d'informació en l'àmbit de la seguretat pública

Annex
Preguntes comunes a tots els perfils entrevistats
Bloc 1 - Anàlisis d'informació en les organitzacions
1. Com creieu que analitzar la informació millora la gestió dels recursos de
l'organització i fer previsions en l'àmbit de la seguretat, gestió d'emergències i
prevenció de riscos?
2. Quines necessitats creieu que tenen les organitzacions de seguretat pública en
aquest aspecte?
3. Amb quins objectius cal plantejar la gestió d'informació per generar
intel·ligència?
4. Quina creieu, des del vostre punt de vista que serà l’evolució de les pràctiques
d’anàlisi? Quina seria l’evolució desitjable?
Bloc 2 - Reptes vinculats a la intel·ligència territorial i la gestió de la comunicació
1. Quin paper creieu que juga la comunicació en la gestió de riscos, situacions
d’emergència i de crisis?
2. Creieu que cal ser capaços d'involucrar altres actors (societat, grups
d'investigació acadèmics) per afrontar els desafiaments de la ingent quantitat
d'informació disponible? Com creieu que podrien col·laborar?
3. Considereu que la col·laboració ciutadana (smart mobs) són una eina útil en
intel·ligència amb una bona gestió de la comunicació? Quins avantatges creieu
que poden comportar?
Bloc 3 - Competències i habilitats de l'analista
1. Podeu valorar de les següents competències d'acord a una puntuació sobre 10
punts segons quines trobeu més rellevants per la feina de l'analista?
a. Comunicar i preveure'n els efectes en termes de reputació corporativa en
entorns de risc
b. Capacitat per capturar i filtrar informació fidedigna, estructurar i explotar
dades de valor per extreure coneixement útil orientat a la planificació i presa
de decisions.
c. Capacitat per informar i assessorar sobre els diferents sistemes de prevenció
i reacció al delicte.
d. Capacitat per conèixer i desenvolupar solucions informàtiques, aplicar
tècniques específiques de tractament i administració de dades per resoldre
problemes concrets.
e. Capacitat per planificar, gestionar i avaluar projectes, amb visió estratègica i
orientant-se a resultats, cercant la satisfacció de les necessitats dels usuari
Bloc 4 - Perfil
En el cas dels perfils acadèmics, professionals, analistes i tècnics:
1. Quins perfils prioritzaríeu per incorporar a un nou equip d'analistes? Podeu
valorar-los de l'1 al 5, segons l'ordre d'importància que considereu
a. Perfil informàtic
b. Perfil Criminòleg
c. Especialista en negoci i business intelligence (perfil econòmiquesempresarials)
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d. Professional de la informació, acostumat a recollir informació, tractar
dades i difondre-les
e. Perfil comunicador
1(b). Si només poguéssiu triar un perfil, quin triaríeu?
En el cas dels perfils comunicadors:
1. Creieu que caldria la incorporació de perfils professionals com informàtics,
comunicadors, professionals de la informació i la documentació, criminòlegs o
especialistes en negoci als equips dedicats a l'anàlisi de la informació en
organitzacions de seguretat pública? Quins perfils considereu més necessaris?
Quins avantatges creieu que poden aportar?
Bloc 5 - Formació
1. Creieu que l’oferta d’estudis actuals cobreixen aquesta demanda i necessitats
d'especialització? Com creieu que es podria millorar?
2. Coneixíeu aquesta vessant orientada a l'analítica d'informació dels estudis
d'Informació i Documentació? Creieu que pot ser interessant introduir un perfil
professional així dins d'aquest àmbit?
Preguntes específiques
Bloc 1 - Anàlisis d'informació en les organitzacions
Preguntes a perfils acadèmics, professionals, analistes i tècnics
1. Alguns estudis sobre la gestió del coneixement i anàlisi d'intel·ligència en
seguretat consideren que l’evolució en l’àmbit passarà de l'anàlisi de dades
prèvies cap a realitzar tasques de prospecció i seguiment de l'entorn, tenint en
compte les dades (textos, imatges...) però també atenent als comportaments i
perfils culturals. Hi esteu d’acord amb aquesta idea?
2. Trobeu que hi ha mancances de caire general o que es donen sovint en el
desenvolupament de les pràctiques d’intel·ligència? / Quines mancances,
limitacions i problemes us trobeu per implantar tècniques d'intel·ligència en la
vostra organització?
 Recursos de personal
 Limitacions econòmiques per invertir en tecnologia
 Limitacions de formació
 Manca de cultura organitzacional orientada a la intel·ligència
 Resistència al canvi de metodologia de treball
 Problemes de col·laboració entre equips operatius i analistes
 Altres
Preguntes a perfils professionals, analistes i tècnics
4. Quin model s'adaptaria més al que feu servir? / Quin model creieu que s'adapta
més al que fan servir majoritàriament a Catalunya?
 Sistemes d'informació de treball diari i que serveixen de consulta i
estadístiques
 Recol·lecció de dades mitjançant sistemes d'observació i vigilància (per
exemple càmeres) i explotació de les dades prenent de suport sistemes
informàtics (cartogràfics ...) per copsar punts calents etc.
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Consulta de diverses fonts d'informació de l'entorn, per poder fer
previsions més enllà de les dades generades i conegudes.

Preguntes a perfils acadèmics, analistes i professionals
5. Quines pràctiques d’intel·ligència destacaríeu per la seva bona gestió? (dins les
organitzacions de seguretat pública catalanes) / Quines pràctiques en aquest
sentit realitzeu a la vostra organització, ens podeu explicar la vostra
experiència?.
Preguntes a perfils professionals i analistes
6. Considereu que cal una o diverses persones destinades específicament a aquesta
tasca de recollir informació, explotar-la i difondre-la per tal d'ajudar a la
planificació, o considereu que poden ser funcions que es realitzin des d'àrees
existents?
7. Quin dels següents models organitzatius considereu més idoni?
a. Considereu necessari un equip específic a la tasca d'anàlisi i caldria que
fos una secció capaç de donar suport a tota l'organització, per les
decisions estratègiques (direcció) i tàctiques (comandaments
intermedis), així com per arribar a proporcionar informació per decisions
concretes operatives
b. Veieu més necessari que sigui capaç de tractar la informació de manera
que es puguin prendre decisions a alt nivell i donar suport als òrgans
directius
c. Considereu que no hauria de tractar-se d'una secció específica, sinó que
s'hauria d'incorporar aquesta visió als diferents equips de treball i que
aquest tractament es coordinés amb els diferents responsables d'àrees
juntament amb direcció.
Preguntes a perfils tècnics informàtics
8. Com creieu que la informàtica i les diferents solucions existents poden ajudar a
resoldre aquestes necessitats?
Preguntes a perfils acadèmics
9. Què us va motivar a engegar el vostre grup de recerca en anàlisi i intel·ligència?
Quins objectius tenen els projectes en els quals esteu treballant?
Bloc 3 - Competències i habilitats de l'analista
Preguntes a perfils acadèmics, professionals, analistes i tècnics
1. Quins coneixements considereu que hauria de tenir l'analista? Trieu-ne 5 dels
que considereu més rellevants
 Coneixements de mineria de dades i big data
 Analítica web i auditoria de la informació
 Intel·ligència competitiva
 Gestió de xarxes socials (CM)
 Direcció estratègica
 Tractament de la informació per la seva visualització - Business
Intelligence
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Gestió del canvi - gestió d'organitzacions
Gestió de projectes
Gestió de continguts
Cerca i recuperació d'informació
Comunicació de crisis, política i institucional
Comunicació persuasiva en mitjans digitals
Anàlisi de dades i estadística
Polítiques públiques de seguretat i prevenció
Predicció, prevenció i tractament de la delinqüència
Avaluació de polítiques públiques
Gestió de serveis d'informació
Disseny de bases de dades
Criptografia
Seguretat dels sistemes d'informació

Preguntes a perfils acadèmics, professionals i analistes
2. Què valoraríeu més en l’àmbit d’intel·ligència en seguretat pública l’experiència
operativa prèvia o la formació acadèmica especialitzada de l’analista?
Bloc 4 - Perfil
Preguntes a perfils acadèmics, professionals, analistes i tècnics
1.

Creieu més útil un equip format per diversos analistes on cadascú és especialista
en una matèria (perfil tècnic, comunicador, documentalista …) o bé valoreu més
positivament un equip on cadascun dels membres tingui coneixements en
diversos àmbits que pugui interrelacionar ?

