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Presentació del regidor
Una de les característiques principals del Servei d’Informació del Territori
és, precisament, que la seva tasca es desenvolupa, en gran mesura,
internament, gairebé sempre donant suport a d’altres àrees de
l’Ajuntament i, molt especialment, a les d’Urbanisme, Serveis Municipals i
Medi Ambient. Una transversalitat que li confereix tasques tan variades
com la seva col·laboració en el manteniment i les modificacions del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), la gestió gràfica i
documental del planejament derivat, dels projectes d’urbanització i de
tractament urbà o bé, la generació de contribucions especials mitjançant creuament de
dades cadastrals i de planejament. En definitiva, una àmplia relació de funcions i d’activitats
que trobareu detallades en aquesta memòria i que exemplifiquen la importància del GIS en
el funcionament diari de l’Ajuntament malgrat no visualitzar-se externament.

Pel que fa a la seva tasca de portes en fora, caldria destacar les relacions que es mantenen
amb altres entitats de diferents administracions com són l’IDEC (Infraestructura de Dades
Espacials de Catalunya), l’ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya), LOCALRET (Consorci
local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves
tecnologies), el Servei Provincial de Costes a Girona del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, i l’intercanvi de dades gràfiques que es porta a terme amb d’altres
ajuntaments.

Una col·laboració, amb d’altres ens, que també és extensiva a les principals empreses de
serveis del nostre àmbit (Gas Natural, Sorea, Fecsa-Endesa...) i que s’exemplifica en
l’intercanvi de cartografies.

Però a banda de tot el que he esmentat anteriorment, val la pena posar de relleu també la
seva presència externa, de servei directe a la ciutadania, i que es visualitza en el fet de
poder realitzar les consultes de l’IBI, cadastre i cadastre rústega, plans urbanístics i de
millora urbana, elements georeferenciats del mobiliari urbà, etc.
En definitiva, com podreu comprovar, el Servei d’Informació del territori és una àrea que
participa intensament en la gestió diària municipal i en la voluntat de l’Ajuntament de posar
al dia l’administració electrònica i d’oferir nous serveis als nostres vilatans.

Xavier Rangel Martínez
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01. Ubicació i horaris
Avinguda Josep Pla núm. 7
Dilluns a divendres de 8h a 14.30h (15 setembre a 14 juny)
Dilluns a divendres de 8h a 14h (15 juny a 14 setembre)
Dissabtes de 9h a 13.30h (segons torns personal)
Correu: gis@palafrugell.cat

02. Funcions
Manteniment i modificacions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal POUM
Gestió gràfica i documental del planejament derivat (plans parcials, plans especials
urbanístics, plans de millora urbana,...)
Gestió gràfica i documental dels projectes d’urbanització i de tractament urbà
Manteniment cadastral: intercanvi d’informació, i actualització dels expedients gràfics
de cadastre a través de l’empresa concessionària
Manteniment dels carrers:
Detecció d’ubicacions sense nom
Coordinació de l’alta de nom de carrer
Manteniment i alta de la numeració
Manteniment del sentit de circulació
Generació de contribucions especials mitjançant creuament de dades cadastrals i de
planejament
Creació de plànols temàtics sota demanada, mitjançant impressió directe de les
dades o previ tractament de relacions espacials
En general, el nostre departament elabora, analitza i i distribueix tot tipus d’informació
gràfica del territori de Palafrugell. Explotem aquesta informació creuant-la amb dades
alfanumèriques i presentant els resultats en plànols, llistats o bases de dades,
complementant així els treballs de la resta d’àrees de l’Ajuntament i ajudant a la
presa final de decisions. Això fa de nosaltres un servei totalment transversal
Manteniment de la cartografia mitjançant la incorporació d’aixecaments topogràfics,
altes cadastrals, projectes interns, projectes externs,...
Gestió de convenis d’intercanvi de cartografies amb les empreses de serveis (Gas
Natural, Sorea, Fecsa, Fomento de Construcciones y Contratas FCC, Jardineria
Palafrugell,..)
Relacions amb altres entitats de diferents administracions: Infraestructura de Dades
Espacials de Catalunya IDEC, Institut Cartogràfic de Catalunya ICC, Consorci local
per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves
tecnologies LOCALRET, Servicio Provincial de Costas a Girona del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Intercanvi de dades gràfiques amb altres ajuntaments
Difusió al web de totes les informacions, públiques o protegides, mitjançant Internet o
Intranet
Programació i explotació dels programes de llicències d’obres, denúncies, rases i
guals
Participació en el Consell de Redacció del butlletí Can Bech
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03. Infraestructura i organigrama
Susanna Casanova i Mancera, Cap d’Àrea. Grup A2
Jordi Casademont Marquès, Deliniant. Grup B1

04. Pressupost
El pressupost està inclòs dins la partida d’Informàtica.
La despesa de personal és dins la d’Urbanisme.

05. Descripció de les activitats
Implementació de millores als geoportals (visor de fotografies, impressió de fitxes,
enviament de mails,...). Impartició de formació.
Projecte de realitat augmentada per a mòbils
Dins del marc del programa SOC Impuls:
o Formació
o Finalització i explotació Inventari gràfic de façanes de la Vila
o Digitalització de guals i contraguals
Manteniment dels geoportals de planejament.
Generació de la documentació gràfica i creuaments amb l’alfanumèric necessaris per
a altres àrees. Aquest any destaquem:
o Bandera Blava
o Capacitat acústica
o Pla d’usos
o Carril bici
o EMAS
o Neteja de boscos
o Neteja fonts
o Posidònia
o Modificacions al POUM
o Contribucions especials
o Pla de Barris
o Actualització de cadastre
o Activitats estiu
o Plans d’emergència (NEUCAT, INUNCAT,...)
o Ocupacions de via pública
o Havaneres
o Control per càmeres a Calella
o Límits administratiu de Llofriu
o Inclusió a les bases de dades municipal del clavegueram de Calella
o Inventari d’arbrat
o Població per districtes
o Metres de vialitat per a obres
o Metres de teulats per a pluvials

06. Convenis i col·laboracions
Tenim conveni amb les empreses de serveis a través del qual nosaltres els
proporcionem cartografia actualitzada i ells ens proporcionen les seves xarxes
actualitzades.
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Tenim contracte amb les empreses de jardineria pel qual ens digitalitzen sobre la
nostra cartografia l’inventari de l’arbrat.
Col·laborem de manera habitual amb l’IDEC, per tal de difondre el màxim de la nostra
informació a través dels estàndards OGC.
Col·laborem amb l’ICC, a qui actualitzem la toponímia a mesura que anem realitzant
un treball de camp.

07. Subvencions rebudes
No se n’han sol·licitat.

08. Difusió
Actualització permanent de novetats al web de l’ajuntament. Hem tingut més de 5000
accessos a territori i plànols.
A través dels nostres proveïdors, estem presents a fires com Municipalia, amb el
visor MapNet o el projecte Vedere.

09. Indicadors
Indicador
Densitat neta (habitants/km2)

2011
847,23

2010
841,28

2009
831,72
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