Memòria
2015
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

Vanesa Palacios
alcalde@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
Carrer Cervantes, 16

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

Personal
 1 tècnica auxiliar informática
 1 tècnic auxiliar
informática
 1 auxiliar manteniment
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01. Pressupost
Orgànica Programes Econòmica

Descripció

11

920

21600

CONTRACTES MANTENIMENT
EQUIPAMENT INFORMAT

11

920

22002

MATERIAL INFORMATIC

12

920

62600

EQUIPAMENT INFORMATIC

2015
76.702,88 €
22.390,43 €
123.493,50 €

02. Descripció de les activitats
Durant l’any 2015 hem realitzat les següents activitats:
Implantació del programari de gestió d'expedients BPM de la empresa Aytos. Posada
en marxa d'un expedients genèric i de la gestió dels expedients de la Junta de
Govern Local i del Ple. Implantació del client web per a la gestió d'expedients.
Canvi del programari de gestió de la Policia Local de Eurocop a DRAG. Aquest nou
programar és el primer que està configurat al núvol.
Canvi del programari de gestió de serveis socials de GS a Hèstia. El nou programari
està suportat per la Generalitat i és comú per tots els ajuntaments.
Ampliació del programari de RRHH de la empresa Castilla amb el mòdul 'Epsilon
Analytics + Indicadors econòmics' i la eina de quadre de comandament Qlik-View.
Inici de la migració dels servidors de terminal de windows 2003 a windows 2008. No
hem pogut fer el salt directe a windows 2012 per què algunes de les aplicacions de
l'Ajuntament encara no el tenen certificat.
Migració del servidor de correu electrònic de windows 2003 a windows 2012 i migració
de la aplicació de correu Mdaemon de 32 a 64 bits.
Actualització del programari de registre d'entrada de la empresa T-Systems (antiga
Tao) a la versió 2.0. Integració del registre d'entrada de Tao amb el d'Aytos per veure
registres de entrada des de Firmadoc.
Ampliació i millora infraestructura informàtica.
Can Bech: Nous servidors de terminals windows-2008.
Nous servidors per les aplicacions de Tao 2.0 Registra, Connecta i Actuate
amb windows 2008.
Servidor de gestió d'expedients de Aytos amb windows 2012.
Servidor de proves de Oracle-11G amb windows 2012.
Punt Omnia: Ampliació de la secció d'edició avançada de video (iMacs) de 2 a 4
llocs de treball i amb una NAS dedicada.
Piscina Municipal: Renovació del servidor de la Piscina Municipal.
Oficines de Turisme: Renovació dels ordinadors de les oficines de turisme de
Calella, Llafranc i Tamariu.
Educació: Renovació dels 3 equips del Departament de Mediació.
Escorxador: Renovació dels 2 ordinadors.
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Incorporació del servidor del Museu del suro al sistema de còpies de seguretat
corporatiu..
Ampliació del sistema de telefonia de VoIP corporatiu a l'IPEP.
Iniciades gestions amb operadors locals (Qnecta, Electònica Joan, Altanetica) per que
puguin oferir els seus serveis de connexió a internet de banda ampla via ràdio a tota
la població inclosos Calella, Llafranc i Tamariu.

03. Subvencions rebudes
Entitat
SUBVENCIÓ NOVES TECNOLOGIES

Diputació de Girona

Quantia
10.611,04€

