Memòria
2013
Ajuntament de Palafrugell

Servei
d’Informació del
Territori

Què fem?

Responsable
polític

 Manteniment i modificacions del Pla d’Ordenació Urbanística Munici-

pal POUM
 Gestió gràfica i documental del planejament derivat (plans parcials,

plans especials urbanístics, plans de millora urbana,...)

Josep Gabarró
jgabarro@palafrugell.cat

 Gestió gràfica i documental dels projectes d’urbanització i de tracta-

ment urbà
 Manteniment cadastral: intercanvi d’informació, i actualització dels ex-

pedients gràfics de cadastre a través de l’empresa concessionària
 Manteniment dels carrers i detecció d’ubicacions sense nom
 Relacions amb altres entitats de diferents administracions: Infraestruc-

tura 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

Ens podeu trobar a
Avinguda Josep Pla, 5

Horari d’atenció al públic
dilluns a divendres de 9 a 13.30h

Responsable
tècnic

Susanna
Casanova
Personal
 1 delineant

Servei d’informació del territori

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

02. Descripció de les activitats
−
−
−
−

Implementació de millores als geoportals.
Iniciació del geoportal intranet amb consultes a l’alfanumèric.
Manteniment dels geoportals de planejament.
Generació de la documentació gràfica i creuaments amb l’alfanumèric necessaris per a
altres àrees. Aquest any destaquem:
− Aprovació Inicial del nou POUM de Palafrugell
− Gestió del planejament derivat
− Bandera Blava
− Pla d’usos
− Neteja de boscos
− Actualització de cadastre
− Plans d’emergència
− Ocupacions de via pública
− Havaneres
− Inventari contenidors

03. 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.
− 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.

04. Subvencions rebudes
− No se n’han sol·licitat.

05. Difusió
− Actualització permanent de novetats al web de l’ajuntament. Hem tingut més de 6000
accessos a territori i plànols.
− A través dels nostres proveïdors, estem presents a fires com Municipalia, amb el visor
MapNet i el geoportal intranet.

06. Indicadors
Indicador
Densitat neta (habitants/km2)

2013
851,91

2012
849,61

2011
847,23

2010
841,28

