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MEMÒRIA AMR 2009
1. GESTIÓ DE RECURSOS

1.1. PERSONAL

Plantilla 2009:
•

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: Bàrbara Schmitt Solà (documentalista).
Empreses proveïdores de serveis: Legalment (assessorament en protecció de
dades); Gestior sa (control de plagues); Dinser (digitalització de llibres d’actes);
Mecalux (trasllat de prestatgeries mòbils).

1.2. GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS TÈCNICS ARXIVÍSTICS

S’han realitzat les revisions períodiques estacionals de manteniment i trimestrals
de control de plagues.
Canvi del motor de l’aparell d’aire condicionat del dipòsit del c/ de la Mainada, 28,
efectuat per l’empresa Aiterm. Agost 2009.
Lloguer local c/ de la Mainada, 26 com a dipòsit de l’AMR. Juliol-novembre 2009.
(exp. 2993/2009 i 3576/2009)
Adequació de les instal·lacions elèctriques i de seguretat del dipòsit del c/ de la
Mainada, 26, efectuat per l’empresa Rosersa. Novembre-desembre 2009.
Trasllat compactes de la casa Romanyach al nou dipòsit del c/ de la Mainada, 26,
efectuat per l’empresa Mecalux. 3-4 desembre 2009.
Instal·lació d’un aparell d’aire condicionat i un deshumidificador al dipòsit del c/ de
la Mainada, 26. Desembre de 2009.
Adequació d’un espai de consulta amb taula i cadira a l’AMR. Desembre 2009.
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2. TRACTAMENT DE DOCUMENTACIÓ

2.1. INGRESSOS I TRANSFERÈNCIA DE DOCUMENTACIÓ

Ingrès d’11 gravats d’època moderna procedents del fons de la Fundació Roses
Història i Natura. 17 de febrer de 2009.
Transferència del Departament d’Intervenció a l’AMR de les sèries 2.3.1.3. Llibre
de registre de manaments de pagament i 2.3.1.4. Llibres registre de manaments
d’ingrés. Anys 1992-2007. 9 capses, 1 ml. 31 de març 2009.
Trasllat de la sèrie 1.8.1. Entrada de Correspondència del dipòsit de la Casa
Romanyac (seu Ajuntament Vell) al dipòsit de gestió del SAC. Anys 1997-1999. 60
capses, 6 ml. 25 de maig de 2009.
Preparació de la documentació administrativa (informe, proposta i conveni) de les
donacions efectuades a l’AMR:
Donació de 6 cartes comercials referides a Roses, de 1854 a 1868, per part del
senyor Jaume Santaló Peix. 20 d’abril de 2009.
Donació de 2 programes de Festa Major de 1952 i 1954 per part de l’Ajuntament
de Llagostera. 13 de juliol de 2009.
Donació de 50 postals de Roses, anys 1940-1970, per part de la senyora Dolors
Juvé. 5 d’agost de 2009.
Trasllat de la documentació de les dependències de la Casa Romanyac (seu
Ajuntament Vell) als dipòsits de la plaça de l’Àngel i del pis del carrer de Sant
Josep, a causa de les obres d’enderroc de l’edifici, 26 de maig-14 d’agost, 2.218
unitats d’instal·lació, 230 ml.

2.2. CLASSIFICACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
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Tercera 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.
Instal·lació de la documentació de l’Agrupació Esportiva Roses. 25 capses, 3,1
ml. 4-6 de març de 2009.
Classificació de la secció de fons del Patronat Municipal de Turisme, 1990-1994.
54 capses, 6,5 ml, 9 de març-18 de maig de 2009.
Classificació prèvia de documentació del Departament de Turisme, 1980-1989 i
1995-1997, 11 capses, 1,2 ml. 9 de març–18 de maig de 2009.
Classificació de la sèrie 9.1.2.5. Multes, de la Policia Local, 1965-1975, 2 capses,
0,2 ml. 19 de maig– 25 de maig de 2009.
Classificació de la sèrie 2.4.1.35. Altes i baixes dels padrons municipals, de
Serveis Econòmics, 1968-1978, 3 capses, 0,3 ml. 19 de maig– 25 de maig de 2009.
Classificació de la sèrie 1.1.1.2. Expedients del Ple de l’Ajuntament,
d’Administració General, 1972-1989, 4 capses, 0,4 ml. 10 de juny–17 de juny de
2009.
Classificació de la sèrie 1.1.1.3. Esborranys d’Actes del Ple de l’Ajuntament,
d’Administració General, 1937-1980, 3 capses, 0,3 ml. Juny de 2009.
Classificació de nova documentació de les sèries 4.1. a 4.5. Eleccions municipals
a Eleccions al Parlament Europeu, 4.6. Referèndums i plebiscits, 4.7.1. Cens
Electoral i 4.7.2. Rectificacions del cens electoral: altes i baixes, 1976-1993, 8
capses, 1 ml. 13-22 de juliol de 2009.
Classificació i instal·lació de les sèries 2.4.1. Impostos municipals i estatals
(pendent de revisió definitiva):
2.4.1.5. Padró de llicència fiscal d´activitat industrial i comercial; 2.4.1.6.
Padró de llicència fiscal de professionals i d´artistes i 2.4.1.7. Padró de l´impost
d´activitats econòmiques (IAE), 1855-1999, 183 padrons, 28 capses, 7 ml.
2.4.1.8.1. Padró de contribució territorial urbana. Impost de Béns Immobles
de naturalesa urbana, 1894-1999, 115 capses, 26 ml.
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2.4.1.8.2. Padró de contribució territorial rústica. Impost de Béns Immobles
de naturalesa rústica, 1894-1998, 96 padrons, 6 capses, 2 ml.
2.4.1.11. Padró de l´impost municipal de circulació i de vehicles, 1955-1999,
81 padrons, 16 capses, 5 ml.
2.4.1.12. Padró de l´impost sobre bicicletes i carros, 1955-1978, 49 padrons,
1 capa, 0,1 ml.
2.4.1.13. Padró de parades de taxi, 1973-1978, 6 padrons, 1 capsa, 0,1 ml.
2.4.1.14. Padró d´exaccions industrials i comercials, 1966-1999, 45 padrons
+ indeterminat, 19 capses, 7 ml.
2.4.1.16. Padró del repartiment general d’utilitats, 1919-1945, 24 padrons,
28 capsa, 4 ml.
2.4.1.17. Padró de guals, 1972-1997, 58 padrons, 3 capses, 0,3 ml.
2.4.1.18. Padró de tribunes i balcons a la via pública, 1972-1977, 7 padrons,
1 capsa, 0,1 ml.
2.4.1.19. Padró de l’arbitri de vigilància i conservació del cementiri, 19671999, 35 padrons, 6 capses, 1 ml.
2.4.1.20. Padró de l´arbitri de clavagueres, 1968-1995, 43 padrons, 37
capses, 7 ml.
2.4.1.20. Padró d’aigües, 1980-2000, 78 padrons,
2.4.1.22. Padró d´escombraries domiciliàries, 1967-1979, 2 capses, 0,4 ml.
2.4.1.23. Padró de l’arbitri sobre olivars, 1951-1952, 2 padrons, 1 capsa, 0,1
ml.
2.4.1.24. Padró de l’arbitri de l’impost estatal sobre vins i sidres, 1955-1962,
8 padrons, 1 capsa, 0,1 ml.
2.4.1.25. Padró dels arbitris municipals, 1966-1999, 135 padrons, 83
capses, 15 ml.
2.4.1.26. Padró de l’impost sobre rètols a la via pública, 1972-1997, 16
padrons, 1 capsa, 0,1 ml.
2.4.1.27. Padró d´ocupació de la via pública, 1968-1997, 20 padrons, 1
capsa, 0,1 ml.
2.4.1.28. Padró de contribució d’usos i costums, 1962, 1 padró, 1 capsa, 0,1
ml.
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2.4.1.29. Padró sobre lloguers, 1941-1945, 3 padrons, 1 capsa, 0,1 ml.
2.4.1.31. Padró dels venedors ambulants. Padró del mercat, 1967-1998, 67
padrons, 2 capses, 0,2 ml.
Monitoratge i control del sistema de registre d’expedients per personal de l’AMR.
Octubre-desembre de 2009.
Modificació de la subsecció de Recaptació del Quadre de Classificació Municipal.
Incorporació al Quadre de Classificació Municipal de les següents sèries: 1.1.4.
Junta de portaveus; 12.1.4.9. Expedient de reconeixement de situació de situació
de dependència i dret als serveis i prestacions vinculades.
Modificació de la codificació de la documentació del Patronat Municipal d’Esports
del Quadre de Classificació Municipal.
Classificació –i instal·lació– de la col·lecció 7.4. Multimèdia, que inclou les sèries
7.4.1. Documents sonors (1982-2009, 1.501 registres, 25 capses, 3 ml), 7.4.2.
Documents audiovisuals (1970-2003, 150 registres, 10 capses, 2 ml) i 7.4.3.
Documents electrònics (1994-2008, 8 registres, 1 capsa, 0,1 ml). En total, doncs,
1.659 registres, 36 capses i 5,1 ml. Desembre 2009.

2.3. DESCRIPCIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Reinstal·lació i inventari de la sèrie 5.6.1.3. Obres Menors, anys 1992-2001. 209
capses (arxiu central administratiu de la plaça de l’Àngel). 17 de febrer-11 de març
de 2009.
Catàleg d’11 gravats d’època moderna procedents del fons de la Fundació Roses
Història i Natura. 4-5 de març de 2009.
Inventari de les sèries 2.4.1. Impostos municipals i estatals (pendent de revisió
definitiva):
2.4.1.5. Padró de llicència fiscal d´activitat industrial i comercial; 2.4.1.6.
Padró de llicència fiscal de professionals i d´artistes i 2.4.1.7. Padró de l´impost
d´activitats econòmiques (IAE), 1855-1999, 183 padrons, 28 capses, 7 ml.
2.4.1.8.1. Padró de contribució territorial urbana. Impost de Béns Immobles
de naturalesa urbana, 1894-1999, 115 capses, 26 ml.
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2.4.1.8.2. Padró de contribució territorial rústica. Impost de Béns Immobles
de naturalesa rústica, 1894-1998, 96 padrons, 6 capses, 2 ml.
2.4.1.11. Padró de l´impost municipal de circulació i de vehicles, 1955-1999,
81 padrons, 16 capses, 5 ml.
2.4.1.12. Padró de l´impost sobre bicicletes i carros, 1955-1978, 49 padrons,
1 capa, 0,1 ml.
2.4.1.13. Padró de parades de taxi, 1973-1978, 6 padrons, 1 capsa, 0,1 ml.
2.4.1.14. Padró d´exaccions industrials i comercials, 1966-1999, 45 padrons
+ indeterminat, 19 capses, 7 ml.
2.4.1.16. Padró del repartiment general d’utilitats, 1919-1945, 24 padrons,
28 capsa, 4 ml.
2.4.1.17. Padró de guals, 1972-1997, 58 padrons, 3 capses, 0,3 ml.
2.4.1.18. Padró de tribunes i balcons a la via pública, 1972-1977, 7 padrons,
1 capsa, 0,1 ml.
2.4.1.19. Padró de l’arbitri de vigilància i conservació del cementiri, 19671999, 35 padrons, 6 capses, 1 ml.
2.4.1.20. Padró de l´arbitri de clavagueres, 1968-1995, 43 padrons, 37
capses, 7 ml.
2.4.1.20. Padró d’aigües, 1980-2000, 78 padrons,
2.4.1.22. Padró d´escombraries domiciliàries, 1967-1979, 2 capses, 0,4 ml.
2.4.1.23. Padró de l’arbitri sobre olivars, 1951-1952, 2 padrons, 1 capsa, 0,1
ml.
2.4.1.24. Padró de l’arbitri de l’impost estatal sobre vins i sidres, 1955-1962,
8 padrons, 1 capsa, 0,1 ml.
2.4.1.25. Padró dels arbitris municipals, 1966-1999, 135 padrons, 83
capses, 15 ml.
2.4.1.26. Padró de l’impost sobre rètols a la via pública, 1972-1997, 16
padrons, 1 capsa, 0,1 ml.
2.4.1.27. Padró d´ocupació de la via pública, 1968-1997, 20 padrons, 1
capsa, 0,1 ml.
2.4.1.28. Padró de contribució d’usos i costums, 1962, 1 padró, 1 capsa, 0,1
ml.
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2.4.1.29. Padró sobre lloguers, 1941-1945, 3 padrons, 1 capsa, 0,1 ml.
2.4.1.31. Padró dels venedors ambulants. Padró del mercat, 1967-1998, 67
padrons, 2 capses, 0,2 ml.
Inventari de de la col·lecció 7.4. Multimèdia, que inclou les sèries 7.4.1.
Documents sonors (1982-2009, 1.501 registres, 25 capses, 3 ml), 7.4.2. Documents
audiovisuals (1970-2003, 150 registres, 10 capses, 2 ml) i 7.4.3. Documents
electrònics (1994-2008, 8 registres, 1 capsa, 0,1 ml). En total, doncs, 1.659
registres, 36 capses i 5,1 ml. Desembre 2009.
Catàleg de de la col·lecció 7.4. Multimèdia, que inclou les sèries 7.4.1.
Documents sonors (1982-2009, 1.501 registres, 25 capses, 3 ml), 7.4.2. Documents
audiovisuals (1970-2003, 150 registres, 10 capses, 2 ml) i 7.4.3. Documents
electrònics (1994-2008, 8 registres, 1 capsa, 0,1 ml). En total, doncs, 1.659
registres, 36 capses i 5,1 ml. Desembre 2009.

2.4. AVALUACIÓ I DISPOSICIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Eliminació (exp. 719/2009): 4 de febrer, de 27 unitats d’instal·lació (2,97 ml)
(mitjançant incineració), de còpies de projectes de llicències d’obres majors i
menors, anys 1996-2001, ambdós inclosos.
Eliminació (exp. 5873/2008): 4 de febrer, de 215 unitats d’instal·lació (23,65 ml)
de manaments de pagament i d’ingrés, anys 1992-1994 (ambdós inclosos),
desglossats:
18 unitats d’instal·lació (1,98 ml). Manaments d’ingrés 1992.
58 unitats d’instal·lació (6,38 ml). Manaments de pagament 1992.
11 unitats d’instal·lació (1,21 ml). Manaments d’ingrés 1993.
63 unitats d’instal·lació (6,93 ml). Manaments de pagament 1993.
11 unitats d’instal·lació (1,21 ml). Manaments d’ingrés 1994.
54 unitats d’instal·lació (5,94 ml). Manaments de pagament 1994.
Eliminació (exp. 1417/2009): 17 de febrer, de 225 unitats d’instal·lació (24,75
ml) (mitjançant trituració), de manaments de pagament i d’ingrés dels anys 19941997, ambdós inclosos, desglossats:
3 unitats d’instal·lació (0,33 ml). Manaments de pagament 1994.
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59 unitats d’instal·lació (6,49 ml). Manaments de pagament 1995.
8 unitats d’instal·lació (0,88 ml). Manaments d’ingrés 1995.
62 unitats d’instal·lació (6,82 ml). Manaments de pagament 1996.
14 unitats d’instal·lació (1,54 ml). Manaments d’ingrés 1996.
66 unitats d’instal·lació (7,26 ml). Manaments de pagament 1997.
13 unitats d’instal·lació (1,43 ml). Manaments d’ingrés 1997.
Eliminació (2206/2009): 1 i 8 de juliol, de 317 unitats d’instal·lació (34,87 ml)
(mitjançant trituració), de manaments de pagament i d’ingrés dels anys 1998-2001,
ambdós inclosos, desglossats:
62 unitats d’instal·lació (6,82 ml). Manaments de pagament 1998.
11 unitats d’instal·lació (1,21 ml). Manaments d’ingrés 1998.
68 unitats d’instal·lació (7,48 ml). Manaments de pagament 1999.
11 unitats d’instal·lació (1,21 ml). Manaments d’ingrés 1999.
63 unitats d’instal·lació (6,93 ml). Manaments de pagament 2000.
6 unitats d’instal·lació (0,66 ml). Manaments d’ingrés 2000.
77 unitats d’instal·lació (8,47 ml). Manaments de pagament 2001.
19 unitats d’instal·lació (2,09 ml). Manaments d’ingrés 2001.
Eliminació (exp. 2305/2009): 8 i 28 de juliol, de 403 unitats d’instal·lació (42,26
ml) (mitjançant trituració), de documentació de la Policia Local dels anys 1988-2007,
ambdós inclosos, desglossats:
32 unitats d’instal·lació (2,46 ml). Fitxes grua 1996-2003, ambdós inclosos.
3 unitats d’instal·lació (0,22 ml). Automòbils abandonats a la via pública 1998-2000,
ambdós inclosos.
66 unitats d’instal·lació (5,87 ml). Còpies 1995-2007, ambdós inclosos.
28 unitats d’instal·lació (4,29 ml). Multes, infraccions, sancions i denúncies i Multes
gobernatives 1993-2003, ambdós inclosos.
18,5 unitats d’instal·lació (1,38 ml). Documentació referent al control d’objectes
perduts 1997-1999, ambdós inclosos.
30 unitats d’instal·lació (3,56 ml). Atestats i Informes i atestats interns de circulació
1988-1998, ambdós inclosos.
134 unitats d’instal·lació (14,49 ml). Esborranys diaris dels comunicats 1996-2005,
ambdós inclosos.
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43 unitats d’instal·lació (4,77 ml). Informes i atestats interns de circulació 1991,
1995-1996, ambdós inclosos i 1999-2005, ambdós inclosos.
4 unitats d’instal·lació (0,22 ml). Ocupació de la Via Pública 1991-2002, ambdós
inclosos.
8 unitats d’instal·lació (0,63 ml). A instància d’altres administracions públiques 19982000, ambdós inclosos.
21 unitats d’instal·lació (2,21 ml). Quadrants horaris i control horari 1994-2000,
ambdós inclosos i 2006-2007, ambdós inclosos.
2,5 unitats d’instal·lació (0,34 ml). Control de les hores extraordinàries 1996-2000,
ambdós inclosos.
4 unitats d’instal·lació (0,40 ml). Estadístiques i qüestionaris 1999 i 2001-2003,
ambdós inclosos.
9 unitats d’instal·lació (1,42 ml). Sol·licitud de vacances, permisos i llicències 19962005, ambdós inclosos.
Eliminació (exp. 3148/2009): 4 d’agost, de 246 unitats d’instal·lació (18,3 ml)
(mitjançant trituració), de còpies de documentació dels anys 1981-2009, ambdós
inclosos, desglossats:
59

unitats

d’instal·lació

(6,49

ml).

Còpies

d’expedients

de

contenciosos

administratius.
57 unitats d’instal·lació (7,16 ml). Còpies de certificats.
130 unitats d’instal·lació (4,65 ml). Còpies de padrons d’impostos i taxes.
Eliminació (exp. 3622/2009): 2 de setembre, de 360 unitats d’instal·lació (14,18
ml) (mitjançant trituració), de còpies de documentaciói dels anys 1975–2007,
ambdós inclosos, desglossats:
15 unitats d’instal·lació (1,65 ml). Còpies d’expedients contenciosos administratius.
3 unitats d’instal·lació (0,33 ml). Còpies de factures i esborranys actes Agenda de
l’Àrea de Cultura.
321 unitats d’instal·lació (12 ml). Còpies de padrons d’impostos i taxes.
7 unitats d’instal·lació (0,10 ml). Còpies documentació padró d’habitants.
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14 unitats d’instal·lació (0,10 ml). Còpies documentació cens electoral.

GRÀFICA ELIMINACIÓ DOCUMENTACIÓ
1564

565

M/L
UI

87
9,9

62,15

137,33

UI
M/L

2007

2008
Any

Conceptes

2009

Assessorament al departament de Policia municipal sobre eliminació de
documentació administrativa.
Modificació de l’estat de 1.786 registres del Programa de Registre i Seguiment
per notificar l’estat dels expedients eliminats.

2.5. PROTECCIÓ DE DADES

Seguiment de l’acompliment de les recomanacions derivades de l’auditoria del
sistema de protecció de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Roses,
elaborada per la consultora Legalment, l’octubre de 2008. Gener-desembre de
2009.
Tramitació de l’expedient (869/2008) per a declarar nous fitxers que contenen
dades de caràcter personal davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades.
Sessions formatives en la redacció de propostes de Ple i Junta de Govern
Local. Relacionat amb el projecte Actu@l (Actes Unificades de l’Administració
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Local) de la Diputació de Girona. Aquestes sessions es van portar a terme entre l’11
de febrer i el 9 d’abril de 2009 i el nombre total de personal el qual es va fer
formació va ser de 51 persones de les àrees i departaments següents: Benestar
Social i Educació; Festes, Joventut i Esports; Teatre; Serveis Econòmics;
Secretaria; Turisme; Biblioteca; Policia; Cultura; SAC; Alcaldia; Serveis Territorials;
Contractació i Personal. (Exp. 2098/2008)
Creació i modificació de fitxers de dades de caràcter personal i inscripció
d’aquests a l’Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT). Revisió del
Document de Seguretat.
Assessorament en protecció de dades de caràcter personal a través de
l’assessoria externa Legalment en els següents temes:
Plec de clàusules tècniques servei cadires amfíbies.
Polseres identificatives per a infants temporada d’estiu.
Modificació del peu de formulari web del departament de Turisme.
Distribució de dades del padró d’habitants al Jutjat de Pau.
Annex del plec de clàusules pel cofinançament dels cendrers portàtils de
la campanya “Platges de qualitat”.
Expedient sancionador d’activitats.
Diversos temes del departament de promoció econòmica.
Possibilitat de publicar les actes del Ple i de la Junta de Govern a la web
municipal.
Definició de la política de privacitat de la Rosespèdia.
Fitxer de Protecció Civil.
Borsa d’habitatges de lloguer.
Conveni de col·laboració científica amb la Universitat de Girona.
Accés a la documentació d’intervenció per part d’auditories externes.
Continuació, actualització i modificacions de l’expedient de seguretat i protecció
de dades.
Actuacions de control i seguiment dels protocols de seguretat referents a la
legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Celebració de la 4a reunió de la Comissió Tècnica de Gestió de la Informació
(CTGI): 10 de desembre de 2009.
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2.6 RESTAURACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

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). Gener-març de 2009.
Revisió digitalització llibres d’actes. 3 persones. 27 d’abril- 6 de maig de 2009.
Segona revisió digitalització llibres d’actes. 3 persones. 30 de juny-7 de juliol de
2009.
Tercera revisió digitalització llibres d’actes. 1 persona. Agost de 2009.
Coordinació de la digitalització i obtenció de còpies en formats TIFF, JPEG i PDF
de l’arxiu personal de Benet Cervera. Març-desembre 2009.

2.7. GESTIÓ D’USUARIS

PERSONES

DOCUMENTS

Consultes interiors

76

82

Consultes investigadors

155

190

Consultes telemàtiques

14

Préstecs interiors

164

172

Reproduccions fotogràfiques

6

18

Consultes regidors

2

2

TOTALS

417

464

3. SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES
Estadístiques de la pàgina web municipal: veure annex.
Jornades de formació sobre la redacció d’acords municipals, dins el projecte

Actu@l, Actes Unificades de l’Administració Local, de la Diputació de Girona. Febrerabril de 2009.
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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. Realització de proves amb el departament de Patrimoni. Generdesembre de 2009.
Homogeneïtzació dels models de documents que formen part del procediment
d’un expedient bàsic, de la convocatòria i esborranys d’expedients de Ple, Junta de
Govern Local i Comissió Informativa per poder editar-los en el Programa de
Registre i Seguiment d’Expedients.
Sessions formatives del Mòdul Actes i Decrets del programa de Seguiment
d´Expedients amb el personal de Secretaria.
Associació de totes les sèries documentals del Quadre de Classificació Municipal
amb els departaments municipals i el personal que les tramita.
Manteniment i millora de la pàgina web municipal. Durant l’exercici 2009 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, totalment operativa, amb pagaments,
signatura electrònica i possibilitat d’adjuntar documents.
Canvis de disseny.
Millores en el gestor de continguts: missatgeria SMS; galeria fotogràfica;
expositor de notícies; canvis puntuals en el disseny i nova web de
l’alcaldessa.
Coordinació de la implantació dels serveis web entre els proveïdors de
serveis Audifilm i Semic per a la implantació de la carpeta ciutadana.
Està operativa en un 65%, essent possible actualment la identificació
prèvia amb llapís de memòria usb idCat i la consulta de les dades del
padró, del registre d’entrada i sortida, d’expedients i les dades fiscals.
Nomes queden pendents les consultes tributàries i canvis en el disseny.
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Tramitació administrativa electrònica. Model Instància genèrica penjada a la web.
Notícia penjada a la web de l’Ajuntament el 6 de novembre.
Subvencions: durant el 2009 s’han sol·licitat (redacció de memòries i tramitació
administrativa) les següents subvencions:
Projecte ENOTUM, promogut pel consorci AOC: subvenció concedida
(5000 €).
Projectes de prestació de serveis al ciutadà, promogut pel consorci AOC:
subvenció denegada.
Contractació de diverses ampliacions (carpeta ciutadana, intranet,
cercador), d'acord amb les subvencions concedides durant el 2007 i el
seu seguiment i control.
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.
Creació de la nova intranet municipal: control i gestió de la implantació de la nova
intranet municipal basada en SharePoint. Gener-desembre de 2009.
Gestió diària d’incidències informàtiques, mitjançant l’atenció telemàtica (1.179
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.
Millora de l’aplicatiu informàtic Matèria Grisa per a l’Arxiu Municipal de Roses.
Gener-desembre de 2009.
Sessió de presentació del programa Genesys amb Audifilm. 21 d’octubre de
2009.
Reunions de treball amb Secretaria, Informàtica, Gis i Intervenció sobre eadministració. 30 de novembre, 11 de desembre i 21 de desembre de 2009.
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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 2008. Generdesembre 2009.
Coordinació entre els proveïdors de serveis Audifilm i Semic per a la implantació
de nous recursos web. Gener-desembre 2009.
Seguiment i suport administratiu al procés de dissolució de la Fundació Roses
Història i Natura. Gener-desembre de 2009.
Col·laboració amb l’Àrea de Cultura en l’elaboració del catàleg de l’exposició
Roses 1808-2008. Commemoració del Bicentenari de la Guerra del Francès. Per
una cultura de la Pau. Gener-març 2009.
Preparació de la publicació del catàleg de l’exposició Roses 1808-2008.
Commemoració del Bicentenari de la Guerra del Francès, amb l’article “Guerra i
Societat a Roses entre 1773 i 1833”. Gener-febrer 2009.
Convocatòria i/o assistència a quatre tribunals qualificadors per a la provisió de
diferents places de l’Ajuntament de Roses. 13 de gener-25 de maig de 2009.
Assistència de l’arxiver municipal a les reunions del Comitè Executiu de la
Fundació Roses. Història i Natura. 19 de febrer de 2009.
Elaboració de l’informe de valoració patrimonial per a la protecció del safareig
públic municipal de 1932, situat a la Riera Ginjolers. 5 de març de 2009.
Elaboració de l’informe de valoració patrimonial per a la protecció de la barraca
comunal de pescadors de cala Jóncols. 12 de març de 2009.
Assistència, en qualitat de convidat, de l’arxiver municipal a l’Assamblea General
de la Fundació Roses. Història i Natura. 15 de març de 2009.
Col·laboració amb l’Àrea de Cultura en els actes de commemoració del 70è
aniversari de l’enfonsament del vaixell mercant francès Saint Prosper. Febrer-27 de
març de 2009.
Elaboració de l’informe de valoració patrimonial per a la protecció de la barraca
comunal de pescadors de cala Pelosa. 31 de març de 2009.
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Participació a l’enquesta d’abast provincial “Estudi de camp de les col·leccions i
dels fons fotogràfics dels ajuntaments i altrs administracions locals de les
comarques gironines”, organitzada per INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació
de Girona. 20 d’abril-2 de juny de 2009. (exp. 2553/2009)
Adequació i renumeració de les instruccions internes de servei 006 Establiment
del procediment i horaris per la remesa de carpetes de l’Ajuntament i 007 Eliminació
de documentació.
Assessorament en el procediment de format de la instrucció 005 Autorització d'ús
dels edificis i instal·lacions municipals, del departament de Patrimoni.
Avaluació i documentació del manuscrit de Francesc Jaubert de Paçà,
Recherches historiques et Géographiques sur la montagne de Roses et le Cap de
Creus (1833). Setembre-desembre de 2009.
Elaboració de l’informe de valoració de la casa del peó caminer de la carretera de
Cadaqués. 7 de setembre de 2009.
Elaboració de la instrucció interna de servei 009 Préstec i consulta interna
documentació de l’Arxiu municipal. 17 de setembre de 2009. (Exp. 607/2009)
Adhesió de l’Ajuntament de Roses al Conveni marc d’interoperabilitat de sistemes
d’informació entre administracions públiques del Consorci d’Administració Oberta
Electrònica de Catalunya (Consorci AOC). Maig de 2009. (Exp. 2239/2009)
Sol·licitud de certificat CEIXSA per tenir accés a la informació de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària (Obligacions tributàries segons la llei de contractes;
Obligacions tributàries per a autorització de transport; Obligacions tributàries per a
subvencions i ajuts; Obligacions tributàries per a permisos de residència i treball;
IRPF). (Exp. 2239/2009)
Sol·licitud de subvencions per a l’adequació de les estructures municipals a les
noves tecnologies (veure apartat anterior).

5. ASSISTÈNCIA A CURSOS I JORNADES

Curs [1/2009] El format PDF: estandarització i normalització, organitzat per
l’Associació d’Arxivers de Catalunya. Barcelona,16 de març de 2009. Nuri Faig i Vila
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XII Congrés d’Arxivística de Catalunya. L’accés als arxius: protecció i dret a la
informació. Associació d’Arxivers de Catalunya. Tarragona, 21-23 de maig de 2009.
Nuri Faig i Vila

Assistència al taller d’idees impulsat pel grup de recerca 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. 10 de juny de 2009. Josep Maria Barris Ruset
Assistència a la jornada El ciutadà en l’eix de l’Administració, organitzada per la
Federació de Municipis de Catalunya. Barcelona, 9 de desembre de 2009. Nuri Faig i
Vila

Assistència a la jornada Presentació telemàtica d’edictes al BOP. Sessió
informativa organitzada per la Diputació de Girona. Girona, 15 de desembre de
2009. Nuri Faig i Vila
6. DIFUSIÓ CULTURAL. PROJECCIÓ EXTERIOR

Assessorament històric i avaluació del text del llibre d’imatges de Roses L’Abans,
Barcelona, editat per Efadós. Gener-desembre de 2009.
Notícia de premsa: “L’arxiu municipal afronta el futur amb el repte i la necessitat
de traslladar la seu”. Empordà, dimarts 27 de gener de 2009.
Publicació de l’article “Gira vent, gira vela” a Revista de Roses (24), Roses, gener
2009, pàgs. 18-21.
Notícia TV Empordà sobre digitalització. 11 de febrer de 2009.
Disseny de l’estructura de la Rosespèdia i assessorament sobre les especificitats
de Roses a l’empresa proveïdora de serveis web del Departament de Cultura. 27 de
febrer-desembre de 2009.
Publicació de l’article de Josep Maria Barris i Bàrbara Schmitt Solà, “Guerra i
Societat a Roses entre 1773 i 1833” a A la frontera de l’imperi. Guerra i societat a
Roses, 1773-1833, Roses, Ajuntament de Roses, 1a ed., març 2009, pàgs. 50-93.
Notícia de premsa: “L’exposició A la frontera de l’Imperi clou la commemoració
del Bicentenari de la Guerra del Francès”, coorganitzada per l’AMR. Roses Info,
núm. 11, febrer de 2009.
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Presentació del llibre-catàleg de l’exposició Roses 1808-2008. Commemoració
del Bicentenari de la Guerra del Francès. 9 d’abril de 2009.
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. Plafó refugi antiaeri. Abril-setembre de 2009.
Visita guiada als refugis antiaeris de Roses per a l’Espai Rhodes. Dones de
Roses. 90 persones. 11 de maig de 2009.
Acolliment a l’AMR del grup de recerca 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.
28 de maig-5 de juny de 2009.
Visita al recinte arqueològic de la Ciutadella amb l’esmentat grup de recerca. 3 de
juny de 2009.
Intermediació per a l’obtenció de la fotografia que acompanya l’article publicat al
suplement Sortim del diari Avui sobre Roses. 11 d’agost de 2009.
Publicació de la ressenya del llibre A la frontera de l’imperi. Guerra i societat a
Roses, 1773-1833, Roses, Ajuntament de Roses, 1a ed., març 2009, de Manel
Güell, a A Carn!, digital, núm. 11, setembre de 2009, pàgs. 20-21.
Publicació del pròleg del llibre d’imatges de Roses L’Abans, Barcelona, Ed.
Efadós, en premsa.
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).
Assessorament històric del programa “El reportaro de la Historia” produït pel grup
editorial RBA per a TVE Canal Cultura. 3 de novembre-4 de desembre de 2009.
Participació al programa “El reportaro de la Historia” produït pel grup editorial
RBA per a TVE Canal Cultura. 13 de novembre de 2009.
Notícia de premsa: “L’Ajuntament fa un pas més cap a l’e-administració”. Web
municipal, divendres 6 de novembre de 2009.
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Publicació de la ressenya del llibre A la frontera de l’imperi. Guerra i societat a
Roses, 1773-1833, Roses, Ajuntament de Roses, 1a ed., març 2009, de Lluís
Serrano, a Annals de l’Institu d’Estudis Empordanesos, Figueres, vol. 40, 2009,
pàgs. 450-453.
Publicació de la ressenya del llibre d’August Pi-Sunyer, Sunyer Metges, pare i fill,
Roses, Ajuntament de Roses, 2008, a càrrec de Josep Maria Barris Ruset, a Annals
de l’Institu d’Estudis Empordanesos, Figueres, vol. 40, 2009, pàgs. 456-457.
Publicació de l’article de Josep Maria Barris, “Els Pi-Sunyer” a Alberes, 2, tardorhivern 2009, pàgs. 92-93.

7. VISITES EXTERNES

No se n’han efectuat.

ARXIU MUNICIPAL DE ROSES

CPISR-1
Josep Maria
Barris Ruset
2010.02.24
10:52:13
+01'00'
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www.roses.cat

01/01/2009 - 31/12/2009

Visió general dels usuaris

Comparat amb: 01/01/2008 - 31/12/2008
Anterior: Visites

Visites

700

700

350

350

0

0

5 gen.

7 febr.

12 març

14 abr.

17 maig

19 juny

22 jul.

24 ag.

26 set.

29 oct.

1 des.

73.431 usuaris han visitat aquest lloc
155.975 Visites
Anterior: 157.878 (-1,21%)

73.431 Usuaris únics absoluts
Anterior: 79.491 (-7,62%)

357.891 Pàgines vistes
Anterior: 355.821 (0,58%)

2,29 Mitjana de pàgines vistes
Anterior: 2,25 (1,81%)

00:01:21 Temps al lloc
Anterior: 00:01:24 (-4,52%)

41,83% Percentatge de rebots (a l'entrada)
Anterior: 38,08% (9,82%)

45,17% Visites noves
Anterior: 48,75% (-7,35%)

Perfil tècnic
Navegador

Visites

Perc. de
visites

Velocitat de connexió

Internet Explorer

Visites

Perc. de
visites

DSL

01/01/2009 - 31/12/2009

123.419

79,13%

01/01/2009 - 31/12/2009

97.933

62,79%

01/01/2008 - 31/12/2008

133.930

84,83%

01/01/2008 - 31/12/2008

95.792

60,67%

-7,85%

-6,72%

Percentatge de canvis

2,24%

3,48%

Percentatge de canvis
Firefox

Unknown

01/01/2009 - 31/12/2009

25.000

16,03%

01/01/2009 - 31/12/2009

44.494

28,53%

01/01/2008 - 31/12/2008

20.278

12,84%

01/01/2008 - 31/12/2008

45.644

28,91%

23,29%

24,79%

Percentatge de canvis

-2,52%

-1,33%

7.233

4,64%

Percentatge de canvis
Safari
01/01/2009 - 31/12/2009

Cable
4.023

2,58%

01/01/2009 - 31/12/2009

1

Google Analytics

01/01/2008 - 31/12/2008
Percentatge de canvis

2.023

1,28%

98,86%

101,29%

01/01/2008 - 31/12/2008
Percentatge de canvis

Chrome

8.107

5,13%

-10,78%

-9,69%

T1

01/01/2009 - 31/12/2009

2.458

1,58%

01/01/2009 - 31/12/2009

3.212

2,06%

01/01/2008 - 31/12/2008

482

0,31%

01/01/2008 - 31/12/2008

4.082

2,59%

409,96%

416,18%

-21,31%

-20,35%

Percentatge de canvis

Percentatge de canvis

Opera

Dialup

01/01/2009 - 31/12/2009

493

0,32%

01/01/2009 - 31/12/2009

2.910

1,87%

01/01/2008 - 31/12/2008

552

0,35%

01/01/2008 - 31/12/2008

4.033

2,55%

-10,69%

-9,60%

-27,85%

-26,96%

Percentatge de canvis

Percentatge de canvis

2

Google Analytics

