Memòria
2012
Ajuntament de Palafrugell

Informàtica i
Noves
Tecnologies

Què fem?


Millorar i mantenir tota la infraestructura informàtica i de comunicacions



Donar suport als usuaris en totes les aplicacions informàtiques



Gestió de tota la telefonia tant fixa com mòbil i accessos a Internet



Fer d’intermediaris entre els usuaris finals i les empreses desenvolupadores
del programari davant de qualsevol error o disfunció a les aplicacions

Responsable
polític

Albert Gòmez
agomez@palafrugell.cat



Administració, gestió i control de totes les bases de dades corporatives



Realitzar, controlar i mantenir les còpies de seguretat i la restauració de dades en cas de necessitat



Elaborar petites aplicacions de bases de dades per realitzar funcions concretes



Som interlocutors, en tot el que fa referència a dades, amb el Centre de
Gestió Cadastral i amb l’Institut Nacional d’Estadística



Elaborar informes i estadístiques



Tractament de dades en els processos electorals



Verificar tasques realitzades per altres usuaris sobretot en intercanvi de dades amb altres administracions



Preparar i fer sessions de formació al personal de l’Ajuntament



Mantenir i reparar el material informàtic

Responsable
tècnic

Joaquim Lorente

Ens podeu trobar a

Personal
 1 tècnica auxiliar informàtica
 1 auxiliar manteniment

Pressupost
total

Carrer Cervantes, 16
161.345,70€

Horari d’atenció al públic

Pressupost
executat

dilluns a divendres de 9 a 13.30h
161.345,70€

Informàtica i Noves tecnologies

01. Pressupost
Econòmica
Descripció
21600
CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPAMENT
INFORMATIC
22002

2012
79.742,03

MATERIAL INFORMATIC
40.437,05

62600

EQUIPAMENT INFORMATIC
41.166,62

02. Descripció de les activitats
Durant l’any 2012 hem realitzat les següents activitats:
Nou servidor per aplicacions web: Gestió expedients, Actes i Decrets, Portal de l’Empleat.
Signatura Electrònica en tots els tràmits dels procediments comptables.
Continua la migració dels sistema de xarxa i del software base dels servidors de
l’Ajuntament de Windows 2003 a Windows 2008.
Modificació de tot el sistema de copies de seguretat de l’Ajuntament.
Instal·lació nou servidor a l’Arxiu.
Migració antivirus: de Panda a Kaspersky.
Nou sistema de copies de seguretat a l’Arxiu Municipal.
Centralització de les copies de seguretat de Educació, Pavelló, Piscina i Teatre.
Ampliació de la Xarxa Wireless Municipal. Interconnexió de dependències.
Ampliació del sistema de telefonia de VoIP.
Infraestructura informàtica Museu del Suro.
Unificació xarxa wifi interna ajuntament i dependències.
Ampliació xarxa wifi pública.
Implantació sistema de gestió remota usuaris i maquines (TeamViewer)

03. Subvencions rebudes

Millora d’equipaments informàtics

Diputació de Girona

3.151,25€

