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Presentació:

Projectes Estratègics

OBJECTIUS:
Modernització de l’Ajuntament
Millora de les comunicacions internes i externes
Reducció de costos en telecomunicacions
Compliment de la Llei 11/2007 d’accès dels ciutadans a l’administració 
electrònica.

RECURSOS:
Recursos propis
Subvencions: FEDER Projecte PalamósQnecta (Wimax i Seu)

FEESL Telefonia IP i SIG
CONSORCI AOC Sistema de Gestió d’Expedients i SIG
SOC SIG

COORDINACIÓ I LIDERATGE:
Àrea d’Organització i Recursos Humans



PÀGINA WEB

INTERCONNEXIÓ DE SEUS AMB WIMAX

SISTEMA DE GESTIÓ
D’EXPEDIENTS

IMPLANTACIÓ DE TELEFONIA IP

SEU ELECTRÒNICA
SISTEMA D’INFORMACIÓ 

GEOREFERENCIADA

Projectes Estratègics



Sistema de Gestió d’Expedients

Sistema de Gestió d’Expedients

OBJECTIUS:
Sistematització, modernització i unificació dels procediments interns de gestió
d’expedients
Requisit d’adaptació interna per a la implantació de la Seu Electrònica

RECURSOS: El cost del projecte és de 114.560
Recursos propis: 67.821,00 €
Subvencions: CONSORCI AOC: Subvenció de 46.739,00 €

SITUACIÓ ACTUAL:
 Guia de procediments amb més de 400 identificats.
 Analitzats i diagramats els primers 20 procediments inclosos al projecte.
 En funcionament des del mes de febrer tota la tramitació per a l’elaboració i 

adopció d’acords i resolucions (Decrets, JGL i Ple).



Projecte WIMAX

• El projecte Wimax és una de les dues branques del 
PalamósQnecta. El seu objectiu es millorar la nostra xarxa de 
comunicacions.

• La tecnologia Wimax utilitza enllaços de radio per estendre les 
xarxes de comunicacions.

• El projecte neix per:
- Millorar l’ample de banda.
- Augmentar el nombre de dependències connectades.
- Disminuir costos -> Estalvi.

Projecte WIMAX







Cost: 85.499,94 € (IVA inclòs)

Finançament: 25% propis, 50% FEDER, 25% 
Diputació de Girona

Adjudicatari: BC SISTEMAS

Termini d’execució: 31 de desembre de 2010

Fitxa tècnica 

Avantatges: 

- Mes seus connectades (abans només 12).

- Ample de banda millorat.

- Xarxa propietària.

- Disminució de costos.



Estat actual del desplegament: 

SEU ESTAT
Serveis socials / brigada Instal·lada i configurada
Biblioteca Instal·lada i configurada
Casa Muntaner Instal·lada
Capella del Carme Instal·lada
Nau 50 metres Instal·lada
Turisme Instal·lada , configurada i operativa
Centre Cívic Instal·lada i configurada
Espai del barri Instal·lada i configurada i operativa
Jutjat de pau Planificada
Síndic de greuges Planificada
Punt Jove Pendent
La Gorga Instal·lada i configurada
Museu de la pesca Instal·lada
Quiosc turisme Instal·lada
Estadi Instal·lada
Deixalleria Instal·lada
Escola Ruiz Gimenez Planificada
Llar infants Ruiz Gimenez Planificada
Llar infants Estel Instal·lada
Escola Vila-romà Instal·lada

PUNT TRONCAL ESTAT
Ajuntament Instal·lada i configurada i operativa

Moli Instal·lada i configurada i operativa

Pavelló Instal·lada i configurada i operativa

Policia Instal·lada i configurada i operativa



Telefonia IP: característiques

• Canvi de model tecnològic:  centraleta analògica sense 
capacitat d’afegir cap línia > centraleta digital totalment 
ampliable. 

• Passar d’un model telefònic depenent, a un model autònom 
i propietari: qualsevol modificació passava per la 
contractació amb l’operador. Passem a ser propietaris i 
gestors directes de la solució.

• Model integrable: la central IP s’incorpora a la xarxa de 
dades informàtica municipal.

• Solució integral: s’incorpora la solució integral de 
comunicació de 22 dependències municipals.

Telefonia IP: característiques 



Objectius:

• Simplificació de la infraestructura: una única 
plataforma tècnica per veu i dades.

• Simplificació cablejat: unificació del cablejat de veu i 
dades  en ethernet amb la possibilitat de compartir un únic 
punt de xarxa per ordinador i telèfon.

• Menor cost de gestió: les extensions es poden moure 
simplement canviant el telèfon IP d’un punt a un altra de la 
xarxa.

• Estalvi en les trucades: internes a cost 0.

Telefonia IP: Objectius 



Model:

Telefonia IP: Model

• Centraleta IP + Programari 
gestió.

• 180 telèfons IP: terminal de 
taula que només necessiten un 
endoll de xarxa ethernet per 
funcionar.

• Electrónica de xarxa: 21 equips 
de comunicacions (switch) que 
gestionen el flux de dades 
entre les dependències i la seu 
de l’Ajuntament a través del 
canal WIMAX. 



Funcionalitats:

Telefonia IP: Funcionalitats

• Transferències de trucades, grups de salt, 

directori, bloquejos, etc.

• Mobilitat d’extensions.

• Sistema de tarificació.

• Operadora automàtica amb locucions de 

veu.

• Distribució automàtica de trucades entrants.

• Multiconferències.

• Power over ethernet (telèfons alimentats 

directament de la xarxa).

• Musica en espera.

• Ports integrats per telèfons analògics o fax.

• Bústies de veu.

• Missatgeria.

MITEL 5340

MITEL 5320



Cost: 89.549,02€ (IVA inclòs)

Telefonia IP: Fitxa tècnica 

Finançament: FEESL 2010 (100% financiació 
estatal)

Estat actual del desplegament: seu de 

l’Ajuntament i desplegament de 3 dependències 

(Espai del Barri, Dep. Promo. Econ i Turis, Pavelló) 

Adjudicatari: Catel Comunicaciones de Empresa 

SA.

Termini d’execució: 31 de desembre de 2010.



Nou web municipal: característiques

• Canvi de model tecnològic:  de codi html > tecnologia 
.NET

• Web estàtica > web dinàmica.

• Nou disseny: simplicitat, transparència, organització 
temàtica.

• Incorpora parts editables que permeten gestionar els 
fluxos d’informació.

• Escalable: permet fer créixer el web en continguts, recursos 
multimèdia o nivells de profunditat. 

www.palamos.cat : característiques









www.palamos.cat

Cost: 9.000€. 
Repartit en dues fases segons projecte (4.000€ i 5.000€). 

Finançament: 25% propis, 50% FEDER, 25% 
Diputació de Girona

Estat actual del desplegament: desenvolupament

en fase de proves.  

Adjudicatari: grafic-a.net.

Termini d’execució:

1a fase: 31 d’octubre (entorn de prova). 

2a fase: 28 febrer 2011. 

Fitxa tècnica

http://www.palamos.cat/


Seu electrònica

Seu electrònica 

de l’Ajuntament de Palamós

http://seu.palamos.cat

http://palamossge/absis/ead/webspublicacion/emiservicio/catala/emiservicio/41E6BF9D755E4825AF8E6B49E85B5079.asp


Fitxa de projecte

• Cost: 94.971,81 euros (IVA Inclòs).

• Adjudicatari: ABSIS INFORMÀTICA, SL.

• Projecte: La seu electrònica forma part del projecte

PalamosQnecta, juntament amb WIMAX.

• Finançament: FEDER finança un 50% del cost del

projecte, la Diputació de Girona finança un 25% i

l’Ajuntament de Palamós el 25% restant.

• Termini d’execució: La posada en funcionament està

prevista pel dia 2 de gener de 2011.



Objectius de la seu electrònica

Finalitat: assolir a l’Ajuntament de Palamós els objectius
marcats per la llei 11/2007 d’accés del ciutadans als serveis
electrònics.

ALGUNS AVANTATGES PELS 

CIUTADANS

• Disponibilitat en tot moment dels

serveis electrònics municipals.

• Disposar de tota la informació i els

models de formularis necessaris

pels tràmits presencials i telemàtics.

• Habilitar al ciutadà per consultar la

seva informació privada resident a

les bases de dades de l’Ajuntament.

• Realitzar actuacions administratives

automatitzades amb plena garantia.

ALGUNS AVANTATGES PER 

L’AJUNTAMENT

• Promoure la proximitat amb el

ciutadà, i la transparència

administrativa.

• Permetre la millora continuada

dels sistemes d’Administració

electrònica.

• Alliberar recursos públics

destinats a la gestió administrativa

ordinària per destinar-los a

actuacions de major valor afegit.



Esquema del sistema d’administració electrònica



Desplegament del projecte

• Estat actual del projecte. Actualment hi ha 19 tràmits disponibles

en els dos idiomes de la seu electrònica.

• Desembre de 2010. Proposta al Ple d’aprovació de l’ordenança de

reguladora de l’Administració electrònica municipal.

• 2 de gener de 2011. Posada en servei de la seu electrònica amb

40 tràmits i serveis en els dos idiomes de la seu electrònica.

• Gener/febrer de 2011. “La Caixa”, tindrà operativa la passarel·la

de pagaments amb l’Ajuntament de Palamós.

• Març/abril de 2011. Descàrrega de documents de notificació amb

plena validesa jurídica des de la bústia del ciutadà.

• Desembre de 2011. Disponibilitat de 120 tràmits telemàtics a la

seu electrònica.



Contingut de la seu electrònica

Tramitació electrònica i informació  

administrativa

 Informació dels tràmits administratius i 

descàrrega de models de documents.

 Tramitació electrònica.

 Registre electrònic.

 Accés a la passarel·la de pagaments.

Espai que permet al ciutadà

 Consultar les pròpies dades padronals.

 Autogenerar volants d’empadronament.

 Consultar dades tributaries i de recaptació.

 Pagament telemàtic de rebuts.

 Consultar tràmits i expedients.

 Descarregar documents de notificació i 

altres documents.

Accés dels ciutadans a

 Perfil del contractant.

 Tauler d’anuncis electrònics.

 Informació urbanística.

 Actes de Ple i Junta de Govern Local.

 Validador de documents.

 Serveis d’altres Administracions.

Accés dels ciutadans a consultar

 Les ordenances i reglaments municipals.

 Accés als butlletins i diaris oficials.

 Accés a les ordenances fiscals

http://seu.palamos.cat

http://palamossge/absis/ead/webspublicacion/emiservicio/catala/emiservicio/41E6BF9D755E4825AF8E6B49E85B5079.asp


sig.palamos.cat

SIGM



Objectius:

• Integració d’informació municipal 

georeferenciada. 

• Relacionar les diferents fonts d’informació

• Donar accessibilitat a tots els tipus 

d’usuaris.

SIGM



Components del SIGM:

Alfanumèrics

Gràfics

Carga

Edició

Actualització

Usuaris (Tècnics, 

veïns, etc.)

Administradors

Work-station

Plataforma personalitzada de 

visualització

Servidor

Estació de treball

SIGM



Fases:

• Fase I: Recopilació d’informació.

 Aixecament de camp

 Digitalització

 Adaptació de informació existent

• Fase II: Integració de les diferents fonts 

amb la component geogràfica.

• Fase III: Visualització i edició de dades. 

• Fase IV: Anàlisis de dades i consultes.

SIGM



Projectes executats:

• Projecte d’implementació del SIG i georeferenciació del nou 
Planejament al municipi.

– Subvencionat per el Consorci AOC

– Redactat per EGI SL – UAB

– Data d’inici: 11 juliol 2007

– Data de finalització: 24 març 2009

– Pressupost: 22.776€

• Projecte d’implementació del SIG i georeferenciació del 
mobiliari urbà al municipi.

– Subvencionat per el Consorci AOC

– Redactat per l’Ajuntament

– Data d’inici: 22 octubre 2008

– Data de finalització: 22 octubre 2009

– Pressupost: 23.070€

SIGM



Que s’ha fet?
• S’ha dissenyat una plataforma de visualització de tota la 

informació disponible.

• S’ha georeferenciat el POUM amb les seva informació associada. 
(NU, Catàlegs, etc.)

• Vinculació de d’informació urbanística amb cadastral. (CMAP)

• Recopilació i generació d’informació gràfica de les diferents àrees i 
empreses amb prestació serveis públics (Zones d’aparcament, 
enllumenats, 

• Convenis amb les diferents amb prestació de serveis a Palamós 
(xarxes d’aigües i sanejament, telefonia, gas, etc.)

• Coordinació amb els diferents projectes per introduir tota la 
informació d’anàlisis i de resultats amb format compatible al nostre 
sistema. (PDS, PLH, etc.)

• Inventari i georeferenciació del mobiliari urbà, reserves 
d’aparcament, entrada de vehicles i altres elements. 

SIGM



SIGM



Projectes en desenvolupament:
• Sistema d’informació geogràfica municipal (SIGM)

– Subvencionat per els Fons Estatal per l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local

– Data d’inici: 4 juny 2010

– Data de finalització: 4 gener 2011

– Pressupost: 

» De licitació: 62.532€

» D’adjudicació: 59.212€

» Empresa: UTE UAB-EGI SLP

• Impuls Treballs

– Subvencionats per Generalitat de Catalunya

– Data d’inici: 15 juliol 2010

– Data de finalització: 14 gener 2011 

– Pressupost: 3.500€

SIGM



SIGM - Esquema del projecte:

SIGM

Nou servidor 



Impuls treballs:

SIGM

• Aixecament de la senyalització vertical viària de tot el 
municipi

• Aixecament de l’arbrat als carrers.

• Espais verds. Tractaments, sistemes de rec utilitzats, 
abastament d’aigua, localització i característiques dels 
comptadors.

• Georeferenciació dels expedients d’activitats.



http://sig.palamos.cat

SIGM

http://sig.palamos.cat/
http://sig.palamos.cat/

