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INFORME RELATIU A LA CREACIÓ D’UN LLOC DE TREBALL D E TÈCNIC AUXILIAR 
SIG I UN LLOC DE TREBALL D’ARQUITECTE TÈCNIC EN L’À REA D’URBANISME, 
HABITATGE I ACTIVITATS. 
 
 
Creació lloc de treball Tècnic Auxiliar SIG 

Els sistemes d'informació geogràfica (GIS) són programes informàtics que s'utilitzen per 

emmagatzemar i manipular la informació geogràfica. Faciliten l'anàlisi, la visualització i l'edició de 

diferents tipus de dades sobre mapes.  

Seguint l’evolució de les noves tecnologies de la informació i comunicació, els SIG han anat 

agafant molta rellevància en la majoria d’administracions , tant per a la gestió de la informació 

municipal com per a la seva difusió a la població. 

Tenint en compte la voluntat de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès de implantar un 

sistema d’informació geogràfica municipal per acord de Junta de Govern Local de data 4 de febrer 

de 2016 es va adjudicar el contracte menor per a la implantació d’un sistema d’informació 

geogràfica a l’empresa NEXUS Geographics. 

La implantació d’un SIG comporta que les bases de dades, cartografies i la informació que 

contenen siguin gestionades i actualitzades constantment per tal que sigui una eina operativa i no 

quedi desfasada amb el pas del temps. 

Actualment aquestes tasques les està duent a terme el tècnic que ocupa la plaça de Delineant/lloc 

de treball amb número 204.  

Concretament les tasques realitzades consisteixen en: 

• Gestionar les bases de dades alfanumèriques i de cartografia digital mitjançant programes 

dissenyats per a la implantació de sistemes d'informació geogràfica, (de tipus Arcinfo, 

Mapinfo, ArcGis i altres). 

• Incorpora dades al GIS. 

• Realitza el manteniment de la informació, i l'actualitza de forma continuada. 

Es pels motius abans exposats que es proposa la creació del lloc de treball de tècnic auxiliar en 

SIG. 

 

 

Creació lloc de treball arquitecte tècnic. 

Des de la regidoria d’habitatge és gestiona el Punt d’Informació d’Habitatge (PIH) servei que dóna 

l’Ajuntament de les Franqueses sobre informació, assessorament i col·laboració en tot allò 

relacionat amb l’habitatge com ajuts per la compra d’habitatges usats, ajuts al lloguer, ajuts per a 

la rehabilitació de la Generalitat, inspecció tècnica d’edificis (ITE’s), cèdules d’habitabilitat. També 

es gestiona les inscripcions en el registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial. 

Tenint en compte les necessitats d’habitatge assequible, l’àrea d’habitatge ha portat a terme un 

treball de recerca i localització d’habitatges que consten desocupats, mitjançant el creuament de 

dades de padró i cadastre amb la finalitat de fomentar la mobilització d’aquets habitatges buits i 

incorporar-los al mercat a uns preus socials. 

Aquest últims anys aquestes tasques han estat realitzades per un arquitecte tècnic el qual alhora 

ha anat assumint altres tasques de l’àrea d’Urbanisme i Activitats, entre aquestes: 

• Responsable de les Ocupacions de la Via Pública de l’àrea d’urbanisme. 

o Gestió de les terrasses dels bars, sol·licituds, informes, controls, etc. 

o Altres ocupacions, Sant Jordi, festes aniversari en espai públic, rodatges, circ, etc. 



o Organització de les fires d’atraccions de les festes majors de Bellavista i Corró 

d’Avall. 

• Inspeccions i direcció d’obres públiques. 

• Inspeccions d’obres i activitats en finques privades. 

 

Per tal de garantir el correcte funcionament de la l’àrea d’Activitats, Habitatge i Urbanisme d’ 

aquesta Corporació i considerant que el conjunt de tasques portades a terme per aquest tècnic no 

es tracta de feines conjunturals sinó que realitza funcions de caràcter estructural es proposa la 

creació del lloc de treball d’arquitecte tècnic. 

 

 
Document signat electrònicament al marge per l’arquitecta municipal, a les Franqueses 
del Vallès. 
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