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MEMÒRIA AMR 2008
1. GESTIÓ DE RECURSOS

1.1. PERSONAL
Plantilla 2008:
•

Arxiver Municipal: Josep Maria Barris Ruset.

•

Tècnica Gestió de Documents: Nuri Faig Vila.

•

Operador informàtic: Esteve Fontenla Soler.

•

Auxiliar administratiu: Miquel Martínez García.

Col·laboradors externs: Imma Pera (restauració), Gestior sa (control de plagues),
Bàrbara Schmitt Solà (documentalista).
Personal en pràctiques: Maria Concepción Berenjena Cano (abril, 60 hores);
Dolors Guilleumas Morell (maig, 60 hores)
•

Acolliment durant dues setmanes de la senyora Maria Concepció Berenjena
Cano a l’AMR per a la realització d’un període de pràctiques. 7-20 d’abril de
2008.

•

Acolliment durant dues setmanes de la senyora Dolors Guilleumas Morell a
l’AMR per a la realització d’un període de pràctiques. 28 d’abril-12 de maig
de 2008.

Oposicions de la plaça de Tècnic en Gestió de Documents de l’AMR. 8 d’octubre
de 2008.

1.2. GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS TÈCNICS ARXIVÍSTICS
No s’han realitzat inversions en els equipaments arxivístics més enllà de les
revisions períodiques estacionals de manteniment i control de plagues.
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2. TRACTAMENT DE DOCUMENTACIÓ

2.1. INGRESSOS I TRANSFERÈNCIA DE DOCUMENTACIÓ
Ingrès de dues reproduccions fotogràfiques de 2 gravats de Roses de 1786 i
1814, conservats a les dependències del departament d’Obres i Urbanisme. 13 de
maig de 2008.
Transferència a l’AMR de la sèrie 3.2.2. de les fulles d’empadronament del padró
de 1996, de l’arxiu de gestió del departament del SAC. 14 llibres, 0,57 ml. Juliol
2008.
Trasllat de documentació de les seccions 3. Demografia i 4. Eleccions, de l ‘arxiu
de gestió del departament de Serveis Territorials a l’arxiu de gestió del departament
del SAC. Total: 8,68 ml. Juliol 2008.
Transferència a l’AMR de 61 llibres de comptabilitat de diverses sèries, dipositats
a l’Ajuntament Vell, corresponents al període 1986-1994.
1 CD amb la digitalització de 70 pergamins de l’Arxiu Patrimonial de la Família
Coll de Roses. Octubre 2008.
Transferència a l’AMR (arxiu central administratiu de la plaça de l’Àngel) dels
expedients de la sèrie 5.7.1. Activitats Classificades de 1986 a 1996 (52 unitats
d’instal·lació) i 5.7.2. Activitats Innòcues de 1987 a 1999 (25 unitats d’instal·lació).
Total: 12,22 ml. 8 de desembre de 2008.

2.2. CLASSIFICACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
Segona fase de l’elaboració dels fulls de transferència de la documentació del
Jutjat de Pau de Roses, canvi d’instal·lació a capses d’arxiu normalitzades amb
l’anagrama del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, classificació
segons el quadre de classificació del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya i elaboració del full de transferència. Abril 2008.

2.3. DESCRIPCIÓ DE DOCUMENTACIÓ
Reinstal·lació i inventari de la sèrie 5.6.1.3. Obres Menors, anys 1986-2001 (arxiu
central administratiu de la plaça de l’Àngel).
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Reinstal·lació de la sèrie Cadastre, any 1972, 23 capses.

2.4. AVALUACIÓ I DISPOSICIÓ DE DOCUMENTACIÓ
Eliminació de 278 capses (30,58 ml) de fotocòpies de correspondència
municipal, anys 1989-1999 (ambdós inclosos):
Registre d’entrada: 147 capses (16,17 ml) dels anys 1990-1999
Registre de sortida: 131 capses (14,41 ml) dels anys 1989-1997
Departament: SAC. Data: 9 de juliol de 2008
Eliminació de 72 capses (7,92 ml) d’expedients d’edictes, anys 1996-2006
(ambdós inclosos).
Departament: Secretaria. Data: 9 de juliol de 2008
Eliminació de 3 capses (0,33 ml) d'altes, baixes i modificacions de l'impost sobre
vehicles de tracció mecànica, anys 2000-2002 (ambdós inclosos).
Departament: Gestió Tributària. Data: 22 de desembre de 2008
Total d’UI’s eliminades durant l’any 2008: 353 (=38,83 ml).

2.5. PROTECCIÓ DE DADES
Inici de l’expedient (869/2008) per a declarar nous fitxers que contenen dades de
caràcter personal davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 11 de gener de
2008.
Celebració de la 2a reunió de la Comissió Tècnica de Gestió de la Informació
(CTGI): 19 de febrer de 2008.
Registre de 13 nous fitxers que contenen dades de caràcter personal davant
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, dels quals 4 són municipals, 1 de Proder
sl, 1 de Rosersa i 7 de Port de Roses sa (exp. 2695/2007).
Supressió dels fitxers de Port de Roses que contenen dades de caràcter personal
registrats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (exp. 2695/2007).
Continuació, actualització i modificacions de l’expedient de seguretat i protecció
de dades.
Finalització de la tramitació davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades de
les diligències prèvies instruïdes per una denúncia contra l’Ajuntament de Roses
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per la instal·lació d’un sistema automàtic d’enregistrament de trucades telefòniques
a la Policia Local.
Avaluació i modificació de les clàusules de protecció de dades del contracte entre
l’Ajuntament de Roses i Serviticket de la Caixa. Juliol-desembre de 2008.
Auditoria del sistema de protecció de dades de caràcter personal de l’Ajuntament
de Roses, elaborada per la consultora Legalment sa. Octubre de 2008.
Actuacions de control i seguiment dels protocols de seguretat referents a la
legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal (exp. 4506/2008).
Celebració de la 3a reunió de la Comissió Tècnica de Gestió de la Informació
(CTGI): 24 d’octubre de 2008.

2.6 RESTAURACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
Còpia en suport digital de la cinta de cinema en 16 mm titulada Rosas, realitzada
per Tomàs Mallol per encàrrec de l’Ajuntament de Roses, a càrrec de l’empresa
VIDEO PLAY sa. de la Bisbal d’Empordà. Abril 2008.
Digitalització i obtenció de còpies en paper i CD-ROM de 16 plànols del cadastre
de rústica de 1955-1958. Maig 2008.
Restauració de 70 pergamins de l’Arxiu Patrimonial de la Família Coll de Roses al
Taller de Restauració de la Cort Reial de Girona amb la col·laboració de la
Subdirecció General d’Arxius del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
Maig-octubre 2008.
Contractació de la digitalització i obtenció de còpies en formats TIFF, JPEG i PDF
de 80 llibres d’actes del Ple de l’Ajuntament de Roses (14.500 imatges/pàgines) i 69
llibres d’actes de la Comissió Municipal Permanent i Comissió de Govern de
l’Ajuntament de Roses (18.000 imatges/pàgines). Desembre 2008.

2.7. GESTIÓ D’USUARIS

PERSONES

DOCUMENTS

Consultes interiors

47

150

Consultes investigadors

131

990

Consultes telemàtiques

16

10

5

Préstecs interiors

224

224

Reproduccions fotogràfiques

7

170

Consultes regidors

1

6

TOTALS

426

1550

3. SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES
Estadístiques de la pàgina web municipal: veure annex.
Adhesió al projecte Actu@l, Actes Unificades de l’Administració Local, de la
Diputació de Girona, per la conservació i l’accés remot de les actes dels òrgans de
govern municipal (exp. 2098/2008).
Realització de sessions de treball amb l’empresa proveïdora Audifilm per a la
posada en funcionament del mòdul Actes i decrets del programa de Registre i
Seguiment d’Expedients. 27 de maig, 12 de juny i 3 de juliol de 2008.
Parametrització de l'expedient bàsic, establiment de les interrelacions entre
personal i sèries documentals del quadre de classificació i entre personal i grups de
treball mitjançant BdD, anàlisi de tràmits de l’Expedient de convocatòria i esborrany
d’actes del Ple, recull i homogeneïtzació dels models de documents de l’Expedient
de convocatòria i esborrany d’actes del Ple, Expedient de convocatòria i esborrany
d’actes de la Junta de Govern Local, Expedient de la Comissió Informativa i
Expedient bàsic. Abril-desembre de 2008.
Manteniment i millora de la pàgina web municipal. Durant l’exercici 2008 s’ha
realitzat la contractació i el posterior control i validació de:
Manteniment i gestió del web municipal, excepte l’apartat de notícies,
agenda i tràmits.
Seguiment de la tramitació en línia amb pagaments.
Seguiment de la implantació de la signatura electrònica a la tramitació en
línia.
Seguiment de la implantació de la tramesa de documents a través del
gestor web.
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Millores en el gestor de continguts: missatgeria SMS; galeria fotogràfica;
expositor de notícies; canvis puntuals en el disseny i nova web de
l’alcaldessa.
Tramitació administrativa electrònica.
Subvencions: durant el 2008 s’han sol·licitat (redacció de memòries i tramitació
administrativa) les següents subvencions:
Projectes sobre noves tecnologies que promou la Diputació de Girona:
portal de serveis electrònics al ciutadà. Conjuntament amb d’altres
municipis gironins. Import total a contractar: 40.000 € (exp. 1793/2008).
Projecte AVANZA, promogut pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme:
millora i adaptació de l'actual sistema integrat de gestió d'informació
base, en els àmbits tecnològics, funcional i organitzatiu, per a complir
amb els drets del ciutadà segons la LAECSP. Projecte triannual –2008,
2009 i 2010– (exp. 2113/2008).
Projecte ERES, promogut pel consorci AOC. Subvenció denegada (exp.
5271/2008).
Coordinació, gestió de certificats d’operador i control d’incidències com a Entitat
de Registre Col.laboradora de l’IdCAT.
Tramitació d’altes i baixes de diversos certificats de treballador (EACAT).
Manteniment de l’actual intranet municipal i sol·licituds de nous comptes de
correu extern.
Gestió diària d’incidències informàtiques, mitjançant l’atenció telemàtica (1880
entrades),

telefònica

(independentment

i

presencial,

a

diversos

departaments

municipals

del servei habitual al SAC). Bàsicament, l’àmbit d’actuació,

seguiment i control d’incidències informàtiques ha afectat els següents aplicatius:
seguiment d’expedients, padró d’habitants, eleccions, gestor de cues, bases de
dades en Access, correu intern (Exchange) i, amb menor mesura, gestió tributària.
Creació d’un aplicatiu informàtic per a l'exposició A la frontera de l’Imperi. Exèrcit
i societat a la Roses de la fi de l’antic Règim, 1733-1833. Juliol-desembre de 2008.
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4. GESTIÓ ADMINISTRATIVA
Redacció de les memòries i plecs tècnics per a la contractació de diverses
ampliacions de serveis informàtics municipals (carpeta ciutadana, intranet,
cercador), d'acord amb les subvencions concedides durant el 2007. Generdesembre 2008.
Coordinació entre els proveïdors de serveis Audifilm i Semic per a la implantació
de nous recursos web. Gener-desembre 2008.
Col·laboració amb l’Àrea de Cultura en l’elaboració del programa d’actes de
Roses 1808-2008. Commemoració del Bicentenari de la Guerra del Francès. Per
una cultura de la Pau. Gener-març 2008.
Preparació de la publicació del llibre Roses o la recerca de la zona grisa. Generabril 2008.
Col·laboració amb l’Àrea de Cultura en l’elaboració de l’exposició A la frontera de
l’Imperi. Exèrcit i societat a la Roses de la fi de l’antic Règim, 1733-1833. Generdesembre 2008.
Assistència de l’arxiver municipal a les reunions del Comitè Executiu de la
Fundació Roses. Història i Natura. 3 de març de 2008; 1 d’abril de 2008; 15 de
desembre de 2008.
Assistència, en qualitat de convidat, de l’arxiver municipal a l’Assamblea General
de la Fundació Roses. Història i Natura. 15 de març de 2008.
Seguiment del procés per a la inclusió dels catàlegs de patrimoni i de masies al
nou POUM. Abril-desembre de 2008.
Elaboració de la instrucció de servei Eliminació de documents, aprovada el 15
d’abril de 2008.
Sol·licitud de subvenció a la Subdirecció General d’Arxius de la Generalitat de
Catalunya per restaurar 70 pergamins de l’Arxiu Patrimonial de la Família Coll de
Roses, per un import de 2668,00 €, que fou concedida. Maig 2008 (exp.2265/2008).
Col·laboració amb l’Àrea de Cultura en l’elaboració de l’exposició Yankees at
home. 50 anys de la base de Pení. Maig-octubre 2008.
Adjudicació de noms als nous carrers i modificacions en el nomenclàtor urbà de
carrers de la vila de Roses. Maig-desembre de 2008.
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Elaboració de la instrucció de servei Establiment del procediment i horaris per a
la remesa de carpetes de l’Ajuntament, aprovada el 7 de maig de 2008.
Elaboració, juntament amb el cap de l’àrea de Serveis Territorials, de la instrucció
de servei Elaboració d’Instruccions internes (2008/001), aprovada per Junta de
Govern Local de 28 de juliol de 2008.
Elaboració, juntament amb el cap de l’àrea de Serveis Territorials, de la instrucció
de servei Normalització de les referències als documents administratius (2008/002),
aprovada el 8 d’agost de 2008.
Disseny de la base de dades Access per al registre i control de les instruccions
de servei. Agost 2008.
Racionalització de l’ús dels diferents tipus de paper administratiu i establiment de
les característiques tècniques imprescindibles per a la compra de paper blanc
ecològic. Setembre de 2008.
Elaboració de la instrucció de servei L’ús del paper (2008/003), aprovada el 16 de
setembre de 2008.
Sol·licitud de subvencions per a l’adequació de les estructures municipals a les
noves tecnologies (veure apartat anterior).
Proposta, a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, de
topònims del terme municipal de Roses per a l’ampliació del Nomenclàtor de
Toponímia Major de Catalunya. Octubre de 2008 (exp. 5136/2008).
Elaboració de la Instrucció de servei Tramesa documents on line signatura
elèctronica (2008/004), aprovada el 17 de desembre de 2008.

5. ASSISTÈNCIA A CURSOS I JORNADES
“L’Arxiu Municipal en el marc de l’Administració electrònica”. Jornada organitzada
per la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental de la Generalitat de
Catalunya, l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, l’Arxiu
Municipal de Barcelona i l’Associació d’Arxivers de Catalunya. Barcelona, 27 de
febrer de 2008. Josep Maria Barris i Ruset i Nuri Faig i Vila
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“Ajuntament, Arxiu i Gestió de Documents: de l’Administració presencial a
l’Administració electrònica”. Jornada organitzada per la Diputació de Girona. Girona,
27 de març de 2008. Josep Maria Barris i Ruset, Nuri Faig i Vila i Esteve Fontenla Soler
Curs sobre creació de continguts web. Escola d’Administració Pública. Barcelona,
6-29 de maig de 2008, 24 hores. Esteve Fontenla Soler
Innov@.doc. Congrés organitzat per la Subdirecció General d’Arxius i Gestió
Documental de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 14-15 d’octubre de 2008.
Nuri Faig i Vila

6. DIFUSIÓ CULTURAL. PROJECCIÓ EXTERIOR
Visita guiada al mas d’en Coll. Acte de cloenda dels cursos de català del
Consorci de Normalització Lingüística. 25 de març de 2008.
Presentació del llibre Roses o la recerca de la zona grisa. Sala de Plens de
l’Ajuntament de Roses. 23 d’abril de 2008.
Notícia de premsa: “Es podran tramitar a Roses les baixes de vehicles i permisos
de circulació”. El Punt, dilluns 28 d’abril de 2008.
Notícia de premsa: “L’Ajuntament tramita les baixes de vehicles”. Diari de Girona,
dimarts 29 d’abril de 2008.
Publicació del número 6 de la col·lecció Assaig i Recerca: Josep Maria Barris
Ruset, Roses o la recerca de la zona grisa, Roses, Ajuntament de Roses, 496 p.
Publicació de l’article “Llançanencs a Roses al primer terç de segle XVII” a
Farella (26), Llançà, abril 2008, p. 18-21.
Presentació del llibre La gent gran de Roses II (1918-1923), Roses, 10 de maig
de 2008, Teatre Municipal de Roses.
Notícia de premsa: “Reunió de la Comissió Tècnica de Gestió de la Informació”.
Butlletí informatiu municipal, juny 2008.
Exposició La Costa Brava abans de la Costa Brava. Fotografies de Lucien Roisin,
1915-1936. Commemoració del Centenari de la Costa Brava 1908-2008. Abril-juliol
2008. Inauguració 4 de juliol de 2008.
Exposició Yankees at home. 50 anys de la base de Pení, juntament amb la base
aèria de Pení i el Museu de la Ciència i la Tècnica de l’Alt Empordà. Maig-octubre
de 2008. Inauguració 10 d’octubre de 2008.
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Conferència “Els americans a Roses”. Teatre de Roses. 3 d’octubre de 2008.
Execució del projecte de senyalització de Rutes de l'Exili a Roses promogut pel
Memorial Democràtic, amb la finalitat de crear una xarxa coherent d'espais de la
memòria a Catalunya i d’impulsar la localització, senyalització i conservació de llocs
emblemàtics de la Guerra Civil , l’exili, la repressió franquista, la lluita antifranquista
i la transició democràtica. Juliol-agost de 2008.
Nota “Documents de l’Arxiu exposats arreu” a Els Apunts de l’Arxiu Hisòric de
Girona, núm. 7, novembre 2008, pàg. 7.
Visita a l’AMR alumnes de 4rt ESO del Centre Escolar Empordà (tutora Rosa
Marés). Tema: guia de patrimoni Cultural i Artístic de Roses. 7 de novembre de
2008.
Notícia de premsa: “Roses restaura 70 pergamins antics”. GironaNotícies.com,
dimecres 12 de novembre de 2008.
Notícia de premsa: “Roses recupera 70 pergamins d’entre 1320 i 1639 de la
col·lecció família Coll”. L’Empordà, dijous 13 de novembre de 2008.
Notícia de premsa: “L’Arxiu de Roses recupera setanta pergamins datats d’entre
1320 i 1639”. Diari de Girona, dijous 13 de novembre de 2008.
Notícia de premsa: filmació d’un reportatge per a Notícies de Roses. Empordà
Televisió, dijous 13 de novembre de 2008.
Notícia de premsa: “L’Arxiu de Roses recupera setanta pergamins datats d’entre
1320 i 1639”. Roses Digital, dijous 13 de novembre de 2008.
Notícia de premsa: “Roses recupera 70 pergamins d’entre 1320 i 1639 de la
col·lecció família Coll”. Roses Digital, dijous 13 de novembre de 2008.
Visita a l’AMR d’Isabel Rodríguez Chumillas i de Casilda Cabrerizo Sanz, de la
Universidad Autónoma de Madrid i del Colegio de Sonora de Mèxic. Tema: projecte
sobre les “Ciudades del Turismo”. Els dos casos d’estudi són Puerto Peñasco, de la
Baixa Califòrnia (Mèxic) i Roses. 14 de novembre de 2008.
Notícia de premsa: “Roses recupera 70 pergamins datats d’entre 1320 i 1639”.
Roses Info, desembre de 2008.
Notícia de premsa: “La Ciutadella presenta l’exposició ‘A la frontera de l’Imperi:
guerra i societat a Roses, 1773-1833 ”. Roses Info, desembre de 2008.
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Conferència “Lluitar, fugir o morir. La Guerra del Francès a Roses”. Espai Dones
de Rhode. Teatre de Roses. 3 de desembre de 2008. Emesa per Tv Empordà.
Exposició A la frontera de l’Imperi. Guerra i societat a Roses, 1733-1833. Generdesembre 2008. Inauguració 5 de desembre de 2008.
Notícia de premsa: “Recuperació de 70 pergamins datats entre 1320 i 1639”.
Revista de Roses, divendres 5 de desembre de 2008.
Notícia de premsa: “Exposició ‘A la frontera de l’Imperi: guerra i societat a Roses
1773-1833’”. Revista de Roses, divendres 5 de desembre de 2008.
Publicació de 8 articles de difusió històrica al Diari de Girona.
Publicació de 2 articles de difusió històrica i reflexió social i cívica a la Revista de
Roses.
Publicació de la ressenya del llibre Les Ordinacions de la pesquera de Cadaqués
(segles XVI-XVIII), d’Enric Prat, Èrika Serna i Pep Vila (eds.), a Revista de Girona
(en premsa).
Publicació de la ressenya del llibre El cap de Creus. Cadaqués, Roses, El Port de
la Selva, La Selva de Mar, d’Estela Illa, Marta Pi i Anna Maria Puig, a Annals de
l’Institu d’Estudis Empordanesos, Figueres, vol. 39, 2008, pàgs. 579-580.
Publicació de la ressenya del llibre de Josep Maria Barris Ruset, Roses o la
recerca de la zona grisa, de Pere Gifre Ribas, a Annals de l’Institu d’Estudis
Empordanesos, Figueres, vol. 39, 2008, pàgs. 596-599.

7. VISITES EXTERNES
Ajuntament de Palafrugell per visitar les instal·lacions de l’Arxiu Municipal
–juntament amb el regidor de Territori, Medi Ambient i Seguretat Ciutadana, senyor
Francisco Martínez– i per conèixer la implantació del programa de Registre i
Seguiment d’Expedients de l’empresa TAO. 11 de març de 2008.

CPISR-1
Josep Maria
Barris Ruset
2009.02.05
08:35:04
+01'00'

ARXIU MUNICIPAL DE ROSES
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www.roses.cat

01/01/2008 - 31/12/2008

Panel

En comparación con: Sitio
Visitas

5.000

5.000

2.500

2.500

01/01/2008 - 05/01/2008

02/03/2008 - 08/03/2008

04/05/2008 - 10/05/2008

06/07/2008 - 12/07/2008

07/09/2008 - 13/09/2008

09/11/2008 - 15/11/2008

Uso del sitio

157.878 Visitas

38,08% Porcentaje de abandonos

355.821 Páginas vistas

00:01:24 Promedio de tiempo en el sitio

2,25 Páginas/visita

48,75% Porcentaje de visitas nuevas

Visión general de usuarios

Gráfico de visitas por ubicación world
Usuarios del sitio web

4.000

4.000

2.000

2.000

01/01/2008 - 05/01/ 02/03/2008 - 08/03/ 04/05/2008 - 10/05/ 06/07/2008 - 12/07/ 07/09/2008 - 13/09/ 09/11/2008 - 15/11/

Usuarios del sitio web

79.491

Visitas
1

Visión general de las fuentes de tráfico

107.496

Visión general del contenido
Páginas

Motores de búsqueda

Páginas vistas

Porcentaje de
páginas vistas

/ca/index.aspx

173.434

48,74%

/

125.091

35,16%

/fr/Turisme/

25.858

7,27%

/en/Turisme/

14.094

3,96%

/de/turisme/

13.066

3,67%

70.254,00 (44,50%)

Tráfico directo
63.922,00 (40,49%)

Sitios web de referencia
23.698,00 (15,01%)

Otros
4 (> 0,00%)

1

Google Analytics

www.roses.cat

01/01/2008 - 31/12/2008

Visión general de usuarios

En comparación con: Sitio
Usuarios del sitio web

4.000

4.000

2.000

2.000

01/01/2008 - 05/01/2008

02/03/2008 - 08/03/2008

04/05/2008 - 10/05/2008

06/07/2008 - 12/07/2008

07/09/2008 - 13/09/2008

09/11/2008 - 15/11/2008

79.491 usuarios han visitado este sitio.
157.878 Visitas
79.491 Usuario único absoluto
355.821 Páginas vistas
2,25 Promedio de páginas vistas
00:01:24 Tiempo en el sitio
38,08% Porcentaje de abandonos
48,75% Nuevas visitas

Perfil técnico
Navegador
Internet Explorer

Visitas Porcentaje de
visitas

Velocidad de conexión

Visitas Porcentaje de
visitas

133.930

84,83%

DSL

95.792

60,67%

Firefox

20.278

12,84%

Unknown

45.644

28,91%

Safari

2.023

1,28%

Cable

8.107

5,13%

Opera

552

0,35%

T1

4.082

2,59%

Chrome

482

0,31%

Dialup

4.033

2,55%
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www.roses.cat

Visión general de las fuentes de
tráfico

01/01/2008 - 31/12/2008
En comparación con: Sitio
Visitas

5.000

5.000

2.500

2.500

01/01/2008 - 05/01/2008

02/03/2008 - 08/03/2008

04/05/2008 - 10/05/2008

06/07/2008 - 12/07/2008

07/09/2008 - 13/09/2008

09/11/2008 - 15/11/2008

Todas las fuentes de tráfico han enviado un total de 157.878 visitas.
40,49% Tráfico directo

Motores de búsqueda
70.254,00 (44,50%)

Tráfico directo

15,01% Sitios web de referencia

63.922,00 (40,49%)

Sitios web de referencia
23.698,00 (15,01%)

44,50% Motores de búsqueda

Otros
4 (> 0,00%)

Fuentes de tráfico principales
Fuentes

Visitas Porcentaje de
visitas

Palabras clave

Visitas Porcentaje de
visitas

google (organic)

67.936

43,03%

roses

29.480

41,96%

(direct) ((none))

63.922

40,49%

ajuntament de roses

11.568

16,47%

de.wikipedia.org (referral)

1.950

1,24%

ajuntament roses

5.269

7,50%

es.wikipedia.org (referral)

1.837

1,16%

roses.cat

3.787

5,39%

fr.wikipedia.org (referral)

1.733

1,10%

www.roses.cat

2.462

3,50%
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01/01/2008 - 31/12/2008

Gráfico de visitas por ubicación

En comparación con: Sitio

Visitas
1

107.496

157.878 visitas provinieron de 125 países/territorios.
Uso del sitio

Visitas

Páginas/visita

157.878

2,25

Porcentaje del total del
sitio:
100,00%

Promedio del sitio:
2,25 (0,00%)

País/territorio

Promedio de tiempo
en el sitio

Porcentaje de visitas
nuevas

Porcentaje de
abandonos

00:01:24

48,77%

38,08%

Promedio del sitio:
00:01:24 (0,00%)

Promedio del sitio:
48,75% (0,03%)

Promedio del sitio:
38,08% (0,00%)

Visitas

Páginas/visita

Promedio de
tiempo en el
sitio

Porcentaje de
visitas nuevas

Porcentaje de
abandonos

Spain

107.496

2,30

00:01:17

42,83%

32,85%

France

15.227

2,20

00:01:58

69,84%

49,87%

Germany

8.689

2,07

00:01:39

60,05%

51,25%

Netherlands

6.748

1,99

00:01:08

56,94%

54,61%

Belgium

5.463

2,13

00:01:32

57,17%

45,58%

Switzerland

3.452

2,03

00:01:31

57,13%

55,42%

United Kingdom

1.646

2,86

00:02:14

73,82%

33,78%

Sweden

1.182

1,93

00:01:27

18,95%

44,67%

United States

823

2,37

00:01:23

86,88%

39,61%

Italy

818

2,46

00:02:19

71,88%

38,02%
1 - 10 de 125
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Información sobre el país/territorio:

01/01/2008 - 31/12/2008

Spain

En comparación con: Sitio

Visitas
1

22.883

Este país/territorio ha enviado 107.496 visitas a través de 228 ciudades
Uso del sitio

Visitas

Páginas/visita

107.496

2,30

Porcentaje del total del
sitio:
68,09%

Promedio del sitio:
2,25 (2,13%)

Ciudad

Promedio de tiempo
en el sitio

Porcentaje de visitas
nuevas

Porcentaje de
abandonos

00:01:17

42,83%

32,85%

Promedio del sitio:
00:01:24 (-8,47%)

Promedio del sitio:
48,75% (-12,14%)

Promedio del sitio:
38,08% (-13,73%)

Visitas

Páginas/visita

Promedio de
tiempo en el
sitio

Porcentaje de
visitas nuevas

Porcentaje de
abandonos

Barcelona

22.883

2,30

00:01:15

48,56%

34,29%

Madrid

16.396

2,02

00:01:16

25,95%

41,57%

Gerona

15.301

2,53

00:01:23

41,11%

29,90%

Madrid

13.778

2,11

00:01:01

22,73%

39,68%

Gerona

11.655

2,28

00:01:23

40,90%

28,01%

Girona

5.056

2,19

00:01:18

36,10%

33,09%

Hospitalet de Llobregat

1.202

2,38

00:01:29

72,71%

22,38%

Ripollet

1.041

2,46

00:01:33

64,55%

25,26%

Igualada

990

1,89

00:00:50

28,38%

45,25%

Lerida

920

2,03

00:01:04

27,28%

47,72%
1 - 10 de 228
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01/01/2008 - 31/12/2008

Visión general del contenido

En comparación con: Sitio
Páginas vistas

20.000

20.000

10.000

10.000

01/01/2008 - 05/01/2008

02/03/2008 - 08/03/2008

04/05/2008 - 10/05/2008

06/07/2008 - 12/07/2008

07/09/2008 - 13/09/2008

09/11/2008 - 15/11/2008

Las páginas de este sitio se han visitado un total de 355.821 veces.
355.821 Páginas vistas
246.634 Visitas únicas
38,08% Porcentaje de abandonos

Contenido principal
Páginas

Páginas vistas

Porcentaje de páginas vistas

/ca/index.aspx

173.434

48,74%

/

125.091

35,16%

/fr/Turisme/

25.858

7,27%

/en/Turisme/

14.094

3,96%

/de/turisme/

13.066

3,67%
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