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1. AGRAÏMENTS. 

Per arribar fins aquí, voldria donar les gràcies a totes aquelles persones o 

institucions que han fet més planer el camí recorregut al llarg del semestre.  

 

Des d’aquesta pàgina vull fer arribar el meu agraïment a totes i cadascuna 

d’aquestes persones o institucions i, molt especialment, l’assessorament, el 

recolzament emocional i professional i el tracte cordial de la consultora del 

treball, M. Neus Serradell. 

 

Voldria agrair a la Cati Mallarach, cap del departament d’Atenció al Públic de 

l’Ajuntament d’Olot, el fet que en permetés formar part del seu equip humà i 

permetre’m viure d’aprop el tema dels nouvinguts estrangers i, de forma més 

intensa, el procés de normalització d’estranger, on vaig comprovar “in situ”  la 

importància que té per al professional el fet “estar informats” en tot moment i 

que aquesta informació arribi en el moment oportú als ciutadans. 

 

Gràcies també a en Xevi Casademont, tècnic d’immigració del Consorci de 

Benestar Social de la Garrotxa, que com a expert m’ha obert noves perspectives 

a la temàtica de la immigració estrangera i que per a la seva integració cal la 

predisposició d’ells però també dels qui els acollim. També m’ha permès iniciar 

un contacte amb altres agents socials de la ciutat.  

 

Volia expressar el meu agraïment a totes les persones estrangeres que he atès 

durant aquests anys, les quals m’han permès entendre el perquè immigren, el 

perquè són aquí i no en un altre lloc, el perquè “es troben perduts” enmig de les 

administracions i dels seus tràmits burocràtics, el que comporta ser una persona 

“amb papers” o “sense papers”, quan no hi ha ningú que recopili tants papers 

com ells.  

 

No volia deixar-me a dues persones que, si bé la UOC és qui m’ha permès 

conèixer-les, ha estat la seva personalitat, professionalitat, cordialitat i amistat 

les que han penetrat dins meu d’una forma molt sentida: la Isabel Vidal (tutora 

de la UOC en els meus estudis de CCEE) i el Sr. Gabriel Ferraté (rector d’aquesta 

universitat durant més de 10 anys).  
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Per últim, agrair les estones compartides amb les meves amigues bianyenques  

de tota la vida: la Lourdes, la Carme, la Tura i la Teresa; també a l’Anna Maria i 

la Montse Costa, dues germanes que han recorregut amb mi l’experiència 

d’estudiar a distància; a les converses de primera hora del matí amb la Carme 

Juanola de l’Arxiu i amb les amigues de la feina: la Glòria Campos, la Gemma, la 

Maria Àngels, la Laura, la Isabel i la Glòria Calm.  

 
RECONEIXEMENTS INSTITUCIONALS 

 

Per a la realització d’aquest treball he comptat amb el procés formatiu i educatiu 

rebut durant més de deu anys de la Universitat Oberta de Catalunya, però 

destacant els darrers tres anys en què he format part dels seus estudis de 

Documentació. Per això voldria fer arribar el meu agraïment a tots i cadascun 

dels consultors que he tingut durant aquests anys i, molt especialment, a la 

meva tutora Núria Torra que en tot moment em va animar a participar d’un 

projecte com aquest.   

 

També voldria agrair el suport rebut per part de l’Ajuntament d’Olot, 

especialment, per deixar-me utilitzar el KNOW adquirit desenvolupant les meves 

tasques del padró d’habitants i d’atenció al públic i per l’ús d’imatges corporatives 

al lloc web (el logotip de l’Ajuntament, el de “Olot de colors” i d’altres). I, 

finalment, agrair a l’Institut d’Estudis Socials de la Garrotxa (Id’ESGA) pel fet de 

fer ús de la imatge dels “Nous olotins” per al lloc web. 
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2. PRESENTACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TFC. 
 
 
1. L’origen del treball i motivacions personals. 
 
 

El meu actual lloc de treball a l’Ajuntament és al departament d’Atenció al Públic i 

Estadística, desenvolupant tasques relacionades amb el padró d’habitants. 

 

En poc temps, he viscut de primera mà l’arribada continuada d’immigrants, la 

gran majoria procedent de països no comunitaris (de l’Europa de l’Est, Xina, 

Gàmbia, Marroc, Senegal, de l’Amèrica Llatina,... i fins i tot apàtrides). Persones 

que s’acosten amb molta por, amb molt de desconeixement i desinformació, 

persones que desconeixen la importància d’estar empadronats per a accedir a 

drets bàsics com l’educació o la sanitat, o per a acreditar la seva residència a 

Espanya des d’una data concreta com així ha estat en el darrer procés de 

normalització.  

 

Ha estat en aquest procés com me n’he adonat que no tothom tenim els 

mateixos drets al viure en un mateix lloc, com la legislació controlava més que 

integrava, quin era el veritable significat de la paraula “il·legal” (com deia una 

persona vinguda de Mauritània: “el que separa una persona d’un animal són els 

papers”), el perquè era més important al trepitjar territori espanyol que els 

detinguessin a que s’escapessin de la Policia (és una manera de tenir un paper 

que diu que en tal data estaven a Espanya), el perquè venien sense 

documentació del seu país.... D’important que era “estar al dia” de les notícies ja 

que molts ni s’han assabentat dels canvis que hi varen haver a mitjans d’abril en 

relació a la seva acreditació de residència a Espanya, què cal fer per a reagrupar 

la família, la importància de participar activament en la vida social de la ciutat on 

vius per tal d’obtenir un informe favorable d’arrelament social.  Tots aquestes 

dificultats es combinen amb les d’accés àgil i fàcil a la informació: Olot està lluny 

de la capital gironina on hi ha les seus de l’Administració Central (Subdelegació 

del Govern), la llarga espera per a establir contacte telefònic amb l’oficina 

d’Informació d’estrangers i també el difícil accés a les noves tecnologies. 
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L’objecte del treball havia pres forma. Calia desenvolupar un sistema 

d’informació per als nouvinguts estrangers a Olot, un sistema que permetés 

integrar i difondre la informació bàsica per a tota persona vinguda a la ciutat 

procedent de països  de fora de l’Estat espanyol. 

 

Així doncs, amb el desenvolupament i l’explotació final del Sistema d’Informació 

per a Nouvinguts a Olot (“EL SINO”) he pretès que l’Ajuntament d’Olot, com a 

administració més propera, disposi d’un instrument d’anàlisi i interpretació de la 

realitat intercultural de la ciutat, d’un instrument que li doni suport en la presa de 

decisions, en la planificació de polítiques futures i, en definitiva, que esdevingui 

una base tècnica actualitzada amb la qual millorar la seva gestió informativa i de 

serveis. Els beneficiaris del sistema seran els: 

 

 Membres de l’organització: 

 

• Obtenir informació factual, especialment dades estadístiques i 

demogràfiques sobre la migració a la ciutat. Dades que permetran 

als dirigents polítics una avaluació de l’impacte migratori en els 

diversos serveis que presta (educació, cultura, salut,...) i facilitar 

la planificació i definició de polítiques d’informació adequades a la 

integració social dels nouvinguts. 

 

• Detectar amb més precisió les necessitats informatives d’una part 

important de la ciutadania (els nouvinguts estrangers  

representen quasi un 17% de la població total). 

 
• Disposar d’informació administrativa i d’actualitat de forma 

integral i global, que es troba repartida en diferents recursos web 

o amb altres formats amb l’establiment d’una fórmula de 

comunicació entre l’administració local i altres organismes i/o 

institucions. 

 

• Compartir informació administrativa per tota l’organització sense 

límits d’espai ni de temps amb una millor comunicació interna.
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• Afavorir els processos de coordinació interinstitucional, millorar el 

treball en equip i les relacions entre les diferents unitats 

administratives vinculades amb els immigrants (atenció al públic, 

serveis socials, educació, salut, ...) amb el que suposa crear un 

canal de comunicació estable. 

 

• La participació de tots els agents locals d’aquesta matèria en la 

gestió de la informació i així detectar millor les necessitats 

informatives dels seus usuaris. 

 

• Implicació dels agents socials locals que permeti un millor 

desenvolupament i execució de plans i programes d’integració 

social. 

 

 Ciutadans nouvinguts: 

 

• Obtenir un reconeixement de les seves necessitats informatives. 

 

• Disposar de forma ràpida d’informació de qualitat i actual: millora 

dels continguts informatius sobre els serveis que ofereix la ciutat i 

els tràmits administratius. Accés a informació fiable, entenedora i 

ajustar als requisits territorials i socials dels nouvinguts. 

 

• Possibilitats d’apropar-se a l’administració a través d’un servei 

integrat. 

 

• Potenciar la reflexió i generar espais comuns d’intercanvi cultural i 

convivència, conèixer la realitat social on viuen. 

 

• Tenir facilitats d’accés dels nouvinguts en tots els àmbits que li 

puguin ser del seu interès ja que l’accés a la informació és molt 

important per a facilitar l’accés a la igualtat d’oportunitats.  
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• Millora de la seva qualitat de vida a través del disseny i 

desenvolupament de polítiques actives generades a partir de les 

reflexions de l’observatori d’informació. 

 

• Optar a una igualtat d’oportunitats i a una cohesió social amb la 

resta de membres de la col·lectivitat social. 

 

2. Concreció del treball. 
 
 
1. Objectius generals i específics. 

 

Objectiu General 

 

La finalitat d’aquest treball és presentar una proposta de desenvolupament i 

aplicació d’un mètode de treball per a captar, emmagatzemar, processar i 

mostrar la informació rellevant per als nouvinguts des de l’Oficina d’Atenció al 

Públic de l’Ajuntament d’Olot. 

 

Així doncs, l’objectiu general és el desenvolupament i aplicació d’un sistema 

d’informació integrat per al servei d’atenció al públic nouvingut 

estranger a la ciutat d’Olot, el qual permeti recollir i emmagatzemar de forma 

estructurada la informació que acosti a aquests nouvinguts als serveis de què 

disposa la ciutat i als criteris per a aconseguir una normalització en la seva 

residència a l’estat espanyol. 

 

Aquest objectiu s’emmarca dins alguns dels propòsits fixats en el Pla Estratègic 

de la Societat de la Informació d’Olot: 

 

• Utilitzar les NTIC com a eines de dinamització cultural i integració 

social. 

 

• Convertir la web municipal en un instrument privilegiat 

d’informació i difusió de recursos als ciutadans, mitjançant dues 

accions: serveis d’orientació i indicadors sobre la ciutat. 
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• Aconseguir l’alfabetització digital dels ciutadans. 

 

El sistema d’informació ha de donar resposta als objectius estratègics que 

persegueix la institució i que són: 

 

• Oferir un servei de suport a la gestió de la diversitat per un accés 

universal i equitatiu a la informació, independentment de l’origen 

dels ciutadans. 

 

• Assessorar en matèria d’interculturalitat facilitant el diagnòstic i 

estudi conjunt de l’atenció pública en els diferents aspectes de la 

integració del nouvingut i procurant un suport específic en les 

situacions que calguin. 

 

• Establir un canal de comunicació a nivell operatiu entre els 

diversos organismes competents en matèria d’immigració i les 

diferents àrees municipals i els nouvinguts a Olot. 

 

• Adequar els serveis municipals a la diversitat cultural de la ciutat 

amb la posada en marxa de serveis de suport a la gestió de la 

diversitat. 

 

Per a donar compliment a aquests objectius estratègics, el treball haurà de 

contemplar una sèrie d’objectius secundaris a assolir: 

 

Objectius Específics: 

 

a)  Diagnosi de l’àmbit de l’estudi: 

 

• La realització d’un estudi de les necessitats informatives dels 

nouvinguts per a acostar-se a una plena igualtat d’oportunitats 

dins de la diversitat cultural de la ciutat. (OE a1) 

 

• La realització d’una auditoria al Departament d’Atenció al Públic 

per a detectar les necessitats informatives. (OE a2) 
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b) Disseny d’un sistema d’informació per als nouvinguts a Olot (SINO): 

 
• La recerca de tota la informació demogràfica des de 1996 que es 

consideri necessària per a la creació d’un observatori d’informació 

sobre la migració a Olot. A banda d’aquesta informació, s’ha de 

generar aquella informació que es consideri important per a la 

gestió i per la comprensió de la situació actual de la diversitat 

cultural a Olot (observatori de la immigració estrangera). (OE 

b1)  

 

• La creació d’un sistema de fitxes descriptives per a l’elaboració 

d’una guia de tràmits personals per als nouvinguts (guia 

d’orientació bàsica per als estrangers). Cada fitxa descriptiva 

haurà de tenir l’enllaç a la institució competent en la seva 

tramitació i institució. Un cop recopilades les fitxes, s’elabora un 

directori d’institucions incorporant addicionalment les seves 

competències. (OE b2) 

 

• La creació d’un sistema de fitxes descriptives per a l’elaboració 

d’una guia de serveis que es poden trobar a Olot (guia d’atenció 

al ciutadà nouvingut) organitzats temàticament (educació, 

habitatge, treball,...). Un cop recopilades les fitxes, s’elabora un 

directori d’institucions ordenada alfabèticament. (OE b3) 

 
c) Disseny d’un sistema informàtic per a la gestió de la informació del SINO. 

 
 

• Disseny d’un sistema de gestió de bases de dades per a 

facilitar les tasques de creació, manteniment i explotació del 

sistema d’informació sobre nouvinguts a Internet. S’optaria per 

una base de dades de tràmits i una base de dades de 

serveis temàtics que configurarien un SGBD. Aquest sistema 

serà el sistema d’informació que proporcionarà la possibilitat de 

fer consultes però, especialment, altres formes d’explotació que 

són l’objectiu d’aquest treball: directoris, guies impreses,... Les 

fases de creació i manteniment del SGBD queden fora de l’objecte 

del present treball. (OE c1) 
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• Disseny i creació d’un lloc web que possibiliti difondre i accedir 

a la informació del sistema: observatori de migració, directori de 

tràmits personals i al directori de serveis, sense oblidar informació 

rellevant per als nouvinguts com és la recopilació de legislació 

bàsica sobre estrangeria, notícies, etc. Es tracta, doncs, de 

proporcionar i presentar  la informació continguda en el SINO en 

format electrònic, centrant-nos fonamentalment en la tecnologia 

web d’Internet. (OE c2) 

 

2. Àmbit del treball. 

 

El present treball es centra en els següents àmbits: 

 

a) Àmbit geogràfic 

 

L’àmbit geogràfic correspon a la ciutat d’Olot. Som als anys de la immigració 

estrangera i Olot no es queda al marge d’aquesta nova realitat social.  

 

Olot és una ciutat catalana mitjana que dista de la capital provincial, Girona, uns 

55 km. És la capital de la comarca de la Garrotxa: 

 

 

 

 

 

 

 

  

A la ciutat d’Olot i els municipis veïns com Sant Joan les Fonts i Besalú es 

concentra l’activitat industrial. Els sectors més importants són la indústria càrnia i 

el metal·lúrgic. Altres sectors que també ocupen un lloc important són les arts 

gràfiques i el paper, el químic i el dels plàstics.  
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b) Àmbit demogràfic 

 

El segment de la població objecte del treball són els nouvinguts procedents de 

països estrangers. 

 

S’estima que Olot té una població d’uns 32.300 habitants (octubre 2005) i que 

d’aquestes 5.389 són de nacionalitat estrangera, representant el 16,70% de la 

població total. Conviuen en el municipi unes 76 nacionalitats diferents. 

 

Aquestes dades estadístiques representen molt bé el considerable increment del 

número de persones estrangeres residents a la ciutat i com n’és de justificatiu el 

fet d’engegar un projecte com el que es proposa amb aquest treball.  

 

c) Àmbit temàtic 

 

L’administració pública ha de millorar la seva gestió mitjançant la simplificació 

dels tràmits administratius i l’accés i difusió de la informació rellevant. 

 

Per tant, l’Ajuntament d’Olot, com a administració més propera als seus 

ciutadans, ha de vetllar perquè els seus ciutadans gaudeixin d’igualtat de 

condicions en l’accés a la informació administrativa, especialment si aquesta té 

molta incidència amb els seus drets i llibertats per a la seva estada a la ciutat, 

com pot ser la relacionada amb: 

 

• la residència 

• el treball 

• l’educació 

• l’habitatge 

• la família 

• la salut 

• ... 
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3. Relació amb l’entorn i context del treball. 

 

El context del treball s’emmarca en un entorn on es mouen els professionals en 

matèria d’immigració i estrangeria i en serveis administratius locals. És per això, 

que s’ha fet necessari establir relacions amb agents d’aquest entorn: 

 

Relacions professionals amb l’entorn 

 

a) Agents socials d’atenció a l’immigrant 

 

Relació professional amb els diferents agents de la ciutat que orienten i 

assessoren als immigrants per tal de detectar les necessitats informatives i els 

usuaris finals de la informació. La relació professional mantinguda amb els 

serveis d’atenció a l’immigrant que ofereixen diferents agents socials a Olot com: 

Càritas, UGT i/o CCOO. Són serveis que orienten i assessoren a l’immigrant en 

tot el que té que veure amb l’obtenció de la seva normalització de l’estada dins 

de l’estat espanyol. 

 

b) Agents institucionals d’atenció i/o prestació de serveis 

 

Relació professional amb els diferents agents públics que orienten i/o assessoren 

als nouvinguts o que presten diferents serveis: 

 

• Tècnic d’immigració del Consorci de Benestar Social de la 

Garrotxa; Agent vinculat directament amb les polítiques 

d’integració i arrelament sociolaboral dels nouvinguts. Agent 

estretament relacionat amb l’entorn i context a través de contactes 

amb organitzacions socials, institucions públiques, etc. 

• Oficina d’informació d’estrangeria: de la Direcció General de la 

Policia (Subdelegació del Govern a Girona), Agent que té una 

incidència participativa molt rellevant dins el procés de 

normalització. 

• Institut Català de la Salut:  La seva participació l’hem de buscar al 

seu “rol” com a font d’informació dels tràmits per a accedir als 

serveis de la sanitat. 
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• Ajuntament d’Olot: A través dels seus serveis d’educació (Institut 

Municipal d’Educació), la fiscalitat municipal (gestió tributària), 

serveis socials (Consorci de Benestar Social de la Garrotxa), 

serveis d’empadronament (Departament d’Estadística i Atenció al 

Públic). 

• Generalitat de Catalunya: A través dels seus serveis de benestar 

social (Oficina de Benestar i Família) 

 

Relacions professionals vinculades amb àrees del coneixement 

 

Però, també, ha estat necessari establir relacions amb diferents àrees del 

coneixement vinculades amb la gestió de la informació: 

 

a) Sistemes d’informació a les organitzacions 

 

En la integració de la informació interna i/o externa de diferents agents i/o 

departaments de l’ajuntament per a convertir-la en informació de l’organització. 

 

b) Tècniques d’edició electrònica 

 

Matèria relacionada amb el coneixement del disseny i el desenvolupament 

d’informació en format digital: el disseny i la creació del lloc web.  

 

c) Gestió de recursos d’informació 

 

L’objectiu del disseny d’un SI és el satisfer les necessitats d’informació de l’usuari 

i planificar la informació en una visió de conjunt de l’organització 

 

d) Organització i recuperació de la informació 

 

Matèria relacionada amb la cerca, la recuperació i, especialment, amb la 

presentació de la informació en format digital. També en el disseny conceptual 

del sistema de gestió de bases de dades. 
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e) Gestió d’unitats d’informació 

 

Per a la detecció dels punts febles i forts, l’anàlisi i la definició de les necessitats 

dels clients. 

 

Relacions curriculars amb el context del treball 

 

a) Formació acadèmica 

 
Reglada: 
 

• Llicenciatura en Documentació per la Universitat Oberta de Catalunya 

(2005) 

• Diplomatura en Ciències Empresarials per la Universitat Oberta de 

Catalunya (2001) 

• Formació Professional 2n. Grau Branca Administrativa per l’Institut de 

Formació Professional de la Garrotxa (1985) 

• COU opció A + PAAU per l’Institut de Batxillerat Montsacopa d’Olot (1982) 

• Batxillerat Superior per l’Institut de Batxillerat Montsacopa d’Olot (1981) 

 

No reglada: 

 

• Idiomes: Català nivell C; Castellà nivell mig/alt; Francès i Anglès nivell 

elemental. 

• Informàtica: curs de Windows, Word i Excel; autoaprenentatge 

d’aplicacions ofimàtiques (Word, Excel, PowerPoint, Access i editors web). 

• Premi CIDC per a fomentar la formació estadística entre la joventut de la 

Generalitat de Catalunya (CIRIT 1984-1985) 

 
b) Formació professional 

 
• Curs “Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 

Administratiu Comú” organitzat per CCOO-FSAP de 130 hores (2005). 

• Jornada sobre el “Reglament de drets i llibertats dels estrangers i la seva 

integració social” organitzat per l’Escola d’Administració Pública (2005). 

• Curs “Qualitat del servei” organitzat CCOO-FSAP de 20 hores (1996). 

• Curs de “Català Nivell C” organitzat per l’Escola d’Administració Pública 

(1999). 
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c) Experiència professional 

 
• Administrativa de l’Ajuntament d’Olot. Departament d’Atenció al Públic i 

Estadística (des de 2003). 

• Administrativa de l’Ajuntament d’Olot. Departament d’Ingressos (de 2000 a 

2003). 

• Auxiliar administrativa de l’Ajuntament d’Olot. Departament d’Ingressos (de 

1994 a 2000). 

• Auxiliar administrativa de l’Ajuntament d’Olot. Negociat de Via Pública i 

Seguretat Ciutadana (de 1990 a 1994). 

• Auxiliar administrativa de l’Ajuntament d’Olot. Negociat de Contractació i 

Compres (1990). 

• Auxiliar administrativa de l’Ajuntament d’Olot. Àrea de Joventut i Esports 

(de 1989 a 1990). 

• Comptable, directora i monitora de l’Ajuntament d’Olot. Àrea de Joventut i 

Esports dins de la campanya d’”Estiu Riu” (de 1987 a 1994). 

 

4. Precedents. 

 

Els coneixements previs sobre el tema escollit i sobre treballs existents en el seu 

àmbit professional cal agrupar-los en dos grups: 

 

a) Coneixements previs sobre el tema: “Sistemes d’informació” 

 

Són els coneixements adquirits al llarg dels estudis de “Documentació”. Per un 

costat tenim les matèries troncals: Sistemes informàtics; Gestió de recursos 

d’informació; Gestió d’unitats d’informació; Sistemes d’informació en l’organització; 

representació i processament del coneixement; Tècniques d’edició electrònica;  

Societat de la informació; Organització i recuperació de la informació; Planificació i 

avaluació de polítiques d’informació i Tècniques documentals aplicades a la 

recerca. Per un altre algunes matèries obligatòries com les Tècniques de gestió i 

comunicació.  I, finalment, optatives/lliure elecció com: Preservació de recursos 

d’informació digital; Fonts d’informació en economia i empresa; Biblioteques 

virtuals; Interacció d’humans amb ordinadors i Gestió documental.   
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b) Coneixements previs sobre temes estadístics:  

 

Els coneixements en matèria d’estadística per a elaborar l’observatori de la 

immigració estrangera han estat els adquirits cursant les assignatures Estadística 

I i Estadística II dels estudis de Ciències Empresarials de la Universitat Oberta de 

Catalunya. 

 

c) Coneixements previs sobre temes d’immigració i atenció al públic:  

 

Des de mitjans de 2003 desenvolupo tasques relacionades amb l’empadronament 

de les persones residents a Olot així com assessorament i informació sobre 

tràmits administratius d’altres organismes i serveis municipals. A més, tal i com 

consta en l’apartat de formació professional, he assistit a alguns cursos 

relacionats amb el tema: “Qualitat del servei”, “Jornada sobre el Reglament de 

drets i llibertats dels estrangers i la seva integració social” i “Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú”.  

 

d) Coneixements previs sobre altres organismes i/o institucions amb projectes similars:  

 

L’aproximació més directa a projectes similars al disseny i creació de llocs webs 

sobre tràmits administratius els he trobat en dos organismes. Un és la pàgina 

web de la Generalitat de Catalunya de “Serveis i tràmits”1. El lloc no conté 

informació exclusiva sobre estrangeria però si que m’ha servit com a base a 

l’hora d’estructurar i organitzar la informació. A m és, es tracta d’un bon punt de 

partida per a un desenvolupament futur del meu treball ampliant-lo a altres 

temes: naixement d’un fill, celebració de matrimonis civils o registre de parelles 

de fet, programes socials, etc. L’altra plana interessant és el catàleg de tràmits 

de la web de l’Ajuntament d’Olot.  

Pel que fa a projectes sobre informació d’estrangeria han estat algunes de les 

administracions estatals (la del Ministerio del Interior i la del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales) i algunes d’iniciatives privades com la del Col·legi 

d’advocats de Barcelona. 

                                                 
1 Veure l’apartat de Bibliografia 
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3. Estructura del treball. 
 
 

a) Estructura bàsica 

 

Aquesta memòria consta fonamentalment de tres parts. La primera part 

correspondria al marc teòric i la segona al marc pràctic. 

La primera part té dos capítols. En el primer, descric l’àrea d’estudi des de la 

perspectiva dels usuaris del sistema resultant així una auditoria de la informació 

crítica per al sistema. En el segon, exposo les hipòtesis de treball que orienten el 

treball i la metodologia que he utilitzat. 

En la segona part, estructurada en dos capítols més, faig una descripció general 

del sistema d’informació i presento els seus resultats vinculats amb els objectius 

del treball. 

La tercera part consta de tres capítols on es recullen les conclusions, la 

bibliografia consultada i els annexos. 

 

b) Continguts de la primera part 

 

La primera part consta de dos capítols, el primer dels quals és la descripció de 

l’àrea d’estudi des de la perspectiva dels usuaris del sistema. El componen tres 

no massa extensos, a excepció del darrer que fa referència a la gestió 

informativa: el marc legal legislatiu, el paper dels agents socials i les polítiques i 

necessitats informatives destinades als nouvinguts. Els dos primers apartats 

intenten descriure els elements que intervenen en el sistema: els nouvinguts 

estrangers, l’organització, centrant-me fonamentalment en l’oficina d’atenció al 

públic fent una descripció funcional i processal. 

El segon capítol presenta les hipòtesis formulades i la metodologia de treball que 

he utilitzat, explicant detalladament les estratègies que he fet servir per complir 

els objectius generals i específics del projecte. 
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c) Continguts de la segona part 

 

En el primer capítol de la segona part de la memòria faig una descripció general 

del sistema d’informació. En el primer apartat d’aquest capítol, es donen a 

diferents aspectes com les especificacions generals del sistema, els processos i 

l’organització de la informació. El segon apartat es centra a descriure la 

informació seleccionada per a complir alguns dels objectius específics: la guia 

d’orientació bàsica (guia de tràmits), la guia per als nouvinguts (guia de serveis 

locals) i l’observatori de la immigració estrangera.  

En el segon capítol es presenten els resultats del sistema (els outputs) enfocats 

als objectius explicitats en el projecte. Al llarg del capítol es pretén descriure els 

diferents productes informatius. 

 

d) Continguts de la tercera part 

 

D’aquesta part destacaria l’apartat de les conclusions, on intento recollir de 

manera sintètica el contingut d’aquesta memòria i es validen les hipòtesis 

plantejades.  

En l’annex 1 i 3 es mostren de diferents instruments utilitzats en el disseny del 

sistema (formularis, el guió de les entrevistes,..). 

L’annex 2 recull alguna de les fitxes de camp resultants de l’observació directa 

als usuaris del sistema. 

En l’annex 4 es presenta el disseny conceptual del sistema de gestió de la base 

de dades del sistema i una proposta d’implementació. El document que conté 

aquest disseny també s’hi accedeix des del lloc web preveient que sigui a través 

d’una futura intranet (usuari i contrasenya dels usuaris del sistema) 

Finalment, en l’annex 5 s’intenta representar gràficament el disseny del sistema 

d’informació projectat en aquest treball. 
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4. Utilitat del treball. 
 
Aquest projecte és un treball de caràcter pràctic, referit a la gestió informativa en 

matèria d’estrangeria i immigració i una de les seves finalitats és la d’ajudar a 

l’administració, especialment el personal destinat a l’oficina d’atenció al públic, 

posant a la seva disposició una eina que aglutini la informació rellevant per als 

residents estrangers.  

Cal ressaltar, amb tot, que aquest projecte és una aproximació al que hauria de 

ser el sistema definitiu; ja que s’ha de tenir present que la informació és 

mutable, és dinàmica i que els interessos per a un tràmit o un altre poden variar 

d’una persona a una altra, d’un col·lectiu a un altre. 

Aquest projecte pretén, doncs, ser d’utilitat tant per al personal de l’Ajuntament 

d’Olot com per als propis residents estrangers, agents socials, tècnics 

d’immigració de l’administració. Espero que aquest treball sigui un punt de 

partida per a l’administració per a engegar o millorar projectes de gestió 

informativa i ajudi a comprendre la importància que té el recurs de la informació 

per a les organitzacions i, també, per als seus usuaris finals. 
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1. DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA D’ESTUDI DES DE LA PERSPECTIVA DELS 
USUARIS DEL SISTEMA: APROXIMACIÓ AL CONTEXT. 

 
 
1. Els nouvinguts estrangers. 
 
 

Les estadístiques demogràfiques actuals d’Olot reflecteixen perfectament la 

representativitat de les persones que acudeixen a l’administració, especialment 

en el departament d’Atenció al Públic i Estadística. El 16,70% de la població 

olotina és de nacionalitat estrangera i el 15,58% són nascuts en països 

estrangers. Aquest 16,70% es distribueix en 75 nacionalitats estrangeres 

diferents2.  

 

Tot i aquesta diversitat nacional, els tràmits que han de fer davant el propi 

ajuntament o altres administracions són similars. Un d’aquests primers tràmits és 

l’empadronament per tal d’accedir a l’assistència sanitària i, en el cas dels fills, a 

l’educació. A més, el requisit de l’empadronament ha estat necessari per a optar 

al procés de normalització obert pel govern espanyol del 7 de febrer al 7 de maig 

d’enguany. Per tant, un dels primers llocs on acudeixen per primera vegada els 

nouvinguts és el departament del padró d’habitants. Aquest departament, sense 

oblidar a la resta d’oficina d’atenció al públic, serà qui haurà d’assessorar i 

orientar a aquests nouvinguts.  

 

Com són aquests nouvinguts que s’apropen a l’administració ?. En els darrers 

anys, les persones d’origen indi i xinès són les que més s’acosten a l’oficina, però 

sense oblidar-nos d’altres col·lectius procedents de països sud-americans 

(Colòmbia, Equador), del Magrib (Marroc, Gàmbia, Mauritània) i de l’Europa de 

l’Est (Romania, Ucraïna). Dins els col·lectius indis, gambians i ucraïnesos, els 

homes són els que s’apropen a l’oficina a fer els tràmits. En canvi, en la resta de 

col·lectius, no s’aprecien diferències significatives. Un altre aspecte ha ressaltar 

és l’edat. En línies generals, les persones d’edat compresa entre els 25-45 anys 

són els que busquen assessorament i orientació i realitzen tràmits. Aquesta dada 

està en consonància amb el grup d’edat de persones estrangeres present a la 

ciutat (observatori de la immigració estrangera). 

                                                 
2 Font d’informació de les dades estadístiques: el padró municipal d’habitants de l’Ajuntament d’Olot a octubre 
2005 
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2. L’organització: el Departament d’Atenció al Públic. 
 
 
1. Finalitat de la unitat. 
 

L’oficina d’Atenció al Públic de l’Ajuntament d’Olot està ubicada a la planta baixa 

de l’edifici del mateix ajuntament, amb dos accessos des de l’interior de l’edifici. 

Un, a prop de l’entrada principal de l’edifici, amb dos esgraons i l’altre una rampa 

poc visible i gens senyalitzat. 

 

Té com a funció principal la d’informar, dirigir i orientà al ciutadà respecte als 

serveis i tràmits prestats, en general per l’Administració local, l’Administració 

comarcal, l’Administració Autonòmica i l’Administració Estatal, constituint un punt 

d’accés a informació sobre temes administratius, educatius, socials, econòmics,... 

a la ciutat d’Olot. A més, l’oficina acull les funcions del Registre General de 

documents i la del padró d’habitants i estadística. 

 

El servei d’informació es realitza especialment mitjançant un sistema d’informació 

de tipus presencial però també amb sistemes d’informació telefònica, escrita o 

telemàtica. 

 

En els darrers anys, l’oficina rep una afluència més significativa de persones 

estrangeres, fet que està estretament relacionat amb la necessitat d’efectuar 

més tràmits administratius per a normalitzar o mantenir la normalització de la 

seva estada en el país (més papers a presentar davant altres administracions). 

 
 
2. Mitjans d’atenció al ciutadà 

 
 

a. L’oficina disposa d’una sala d’atenció al públic d’uns 25 m2 amb 

instal·lacions renovades fa dos legislatures (equip de govern de 

CIU)3. S’abandonà el criteri funcional i de proximitat al ciutadà per a 

implementar la més que nomenada “finestreta única”. 

                                                 
3 Les eleccions municipals de 1999 varen donar un gir polític en l’Ajuntament. Anteriorment, el govern formava 
part de CIU i a partir, dels resultats de 1999 l’equip polític està configurat pel partit PSC (actualment amb 
majoria absoluta) i ERC. 
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A la realitat, aquest propòsit es va quedar molt lluny ja que el tipus 

de mostrador tradicional que s’instal·là oferia poques condicions de 

confidencialitat (protecció de les dades) i els serveis eren els 

mateixos amb menys espai per al públic. Aquestes serveis són els 

d’informació,  registre general i padró d’habitants. 

 

b. L’oficina compta amb un petit expositor on s’ofereixen al públic 

fulletons diversos  sobre temes d’interès administratiu o social: 

cursos, activitats, horaris, ... 

 

c. En l’entrada hi ha un expositor de l’agenda d’activitats on cada mes 

s’ofereix al ciutadà la possibilitat de recollir l’agenda d’actes 

culturals, cívics, esportius, socials,... del mes corresponent. Al fons 

de l’entrada, hi ha diferents taulers d’anuncis on s’exposen les 

diferents convocatòries i anuncis oficials. 

 

Després d’aquest anàlisi dels mitjans del departament, voldria llançar una 

proposta a estudiar sobre la implantació d’un sistema informàtic de gestió que es 

convertís en un Punt d’Atenció al Ciutadà (PAC). El sistema consistiria en un 

ordinador que facilités informació sobre diferents aspectes de les administracions 

públiques: tràmits i procediments, ofertes de treball públic, beques, ajudes i 

subvencions,... La consulta la podria fer directament l’usuari mitjançant una 

pantalla tàctic d’ús senzill. També hauria de facilitar formularis i models 

d’instància diversos per a la sol·licitud de serveis o tràmits.  

 

3. Descripció funcional i dels processos. 

 

a) Descripció funcional del departament: 

 

• Informació sobre l’administració local: informació sobre 

l’organització municipal i els seus organismes autònoms. 

• Informació sobre els serveis municipals: urbanisme, tributs, 

educació, joventut i esports, promoció econòmica, cultura, 

ocupació de la via pública, seguretat ciutadana,...
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• Informació sobre procediments i serveis prestats per altres 

administracions. 

• Informació sobre els diferents actes que tenen lloc a la ciutat, els 

cursos que organitzen altres entitats, ... 

• Facilitar fulletons informatius, guies com la “Guia d’atenció al 

ciutadà nouvingut”  que s’ha editat en diferents llengües (català, 

castellà, àrab, anglès, francès).,... 

• Compulses de documents, certificats de residents per a espanyols 

que cobren pensions de països estrangers,... 

• Presentació i registre de sol·licituds i/o reclamacions dirigides a 

l’ajuntament però també a altres administracions amb les quals es 

té subscrit conveni d’intercomunicats. També s’efectua el registre 

de sortida de documents, llicències, acords,... del mateix 

ajuntament i els seus organismes autònoms. 

• Presentació de comunicats específics com els comunicats de foc 

durant la temporada d’hivern. 

• Registre i manteniment del padró d’habitants: empadronaments, 

canvis de domicili i/o dades personals, baixes de residència, 

renovacions de les inscripcions padronals, ... 

• Realització de les funcions assignades en matèria d’eleccions i el 

seu cens. 

• Elaboració de dades estadístiques referent a la població. 

 

Aquestes funcions es desenvolupen: 

 

• La informació presencial es fa en horari d’atenció al públic de 

dilluns a divendres de 10 a 14 hores. 

 

• La informació telefònica  es fa de dilluns a divendres de 7:30 a 

14:45 hores i de 16:30 a 19:30 hores i dissabtes de 10 a 13 

hores. 
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b) Descripció dels processos: 

 

L’oficina d’Atenció al Públic i Estadística depèn de Secretaria: 

 

 

 

• Informació: El procés d’informar és directe i, més o menys, 

immediat, al ciutadà. Es pot desenvolupar de forma presencial, 

telefònica, telemàtica o fax. La compulsa de documents es pot 

efectuar el mateix dia o el dia següent segons el seu volum. 

 

• Registre General: Es recullen les sol·licituds i/o reclamacions, 

segellant amb la data la còpia per a l’interessat. Totes les 

sol·licituds recollides en un dia són supervisades per la Secretària 

a l’endemà al matí i al llarg del dia són registrades i lliurades al 

departament responsable. Pel que fa a les sortides, el registre és 

directe però prioritzant segons la data de vigència o la temàtica. 

 

• Padró d’habitants i Estadística: L’alta al padró es fa mitjançant 

una aplicació ofimàtica que permet imprimir el full de sol·licitud i 

certificar la seva inscripció. Els canvis, les baixes i les altes són 

incorporades a la base de dades del padró al dia següent. Les 

certificacions padronals es solen fer el mateix dia de la sol·licitud, 

excepte si s’han sol·licitat canvis en la fitxa personal. 

L’assessorament i orientació en matèria d’estrangeria, que es sol 

efectuar des d’aquí ja que és on s’atenen als nouvinguts 

estrangers, s’intenta que sigui immediata i si el tema és molt 

específic se’ls deriva als diferents punts d’informació (Caritas, 

CITE de CCOO,...) 

 
Secretaria 

 
Serveis Generals 

Contractació i 
compres 

 
Atenció al Públic 

Convivència i 
Seguretat 

 
Informació 

 
Registre General 

Padró d’habitants 
i Estadística 
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3. La gestió informativa. 
 
 
1. El marc legal legislatiu. 
 

L’Estat espanyol és qui té les competències en matèria d’estrangeria dins a tot el 

seu territori. Per tant, les regulacions en matèria d’immigració venen regulades 

per l’Administració Central. 

 

Les primeres normes regulades cal buscar-les als anys 80 quan el govern 

espanyol, amb el creixement incipient de la immigració, es va plantejar la 

necessitat d’una legislació específica per a estrangers. La LO 7/1985, sobre los 

derechos y libertades de los extranjeros en Espanya,  dificultava molt l’estada 

legal a l’Estat espanyol  ja que el seu objectiu principal era el de reduir el mínim 

l’arribada de treballadors estrangers, admetent-los per períodes curts. Així, la llei 

suposava que l’immigrat quan acabava el contracte de treball o perdia la feina 

havia de retornar al seu país i si no ho feia se l’expulsava. Aquesta llei no preveia 

ni el reagrupament familiar ni la prestació de serveis socials a l’immigrat. 

 

Després de la introducció d’altres lleis que introduïen modificacions respecte a les 

seves homònimes, s’arribà a l’any 2000 amb la Llei 8/2000, de 22 de desembre. 

Aquesta llei vol ser una reforma de la llei que entrà en vigor mesos abans (Llei 

4/2000).  En aquesta reforma, que va entrar en vigor per la majoria absoluta del 

PP en aquell moment, es va prendre com a fonament la voluntat de combatre 

l’entrada i l’estada irregular adoptant-se diverses mesures al respecte. El canvi 

més transcendent de la reforma és el fet que l’estada irregular torna a ser motiu 

suficient per a provocar l’expulsió de l’estranger. 

 

L’actual llei LO 14/2003, de 20 de novembre, continua seguint els mateixos 

camins que les anteriors. És una llei que mostra una voluntat sancionadora 

respecte a l’estada il·legal. Posteriorment, entrà en vigor el “Reglamento de la 

Ley Orgànica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en Espanya y su integración social”.  En aquest reglament queden 

perfectament assumides les competències en matèria d’estrangeria i immigració 

per part del Ministerior de Trabajo y Asuntos Sociales a través de la Secretaria de 

Estado de Inmigración y Emigración. 
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Si bé, aquesta llei vol prioritzar la immigració legal això ho fa amb l’aplicació de 

nous instruments per a perseguir més eficaçment la immigració irregular, amb la 

complexitat de molts tràmits com el reagrupament familiar o les autoritzacions 

inicials de treball a àmbits específics, especialment, l’àmbit geogràfic o la 

necessitat de sol·licitar una autorització de retorn en el cas que l’estranger 

regular vulgui viatjar a l’estranger i per dificultats administratives no disposi en el 

seu moment de la targeta renovada prèviament.  

 

Davant les elevades xifres d’estrangers en situació irregular, el govern espanyol 

al llarg d’aquestes darreres dècades ha portat a terme diferents processos de 

normalització. La primera d’elles va tenir lloc a l’any 1986 i anava dirigida a tot 

tipus de residents en situació irregular i no solament treballadors. L’any 1991 hi 

va haver una altra regularització que anava dirigida únicament a treballadors que 

poguessin acreditar una estada anterior al 15 de maig de 1991 i que tinguessin 

una oferta o un contracte de treball. Unes 130 mil persones es varen beneficiar 

d’aquest segon procés de normalització, moltes de les quals eren de països 

africans (Olot rebé a finals dels anys 80 els primers gambians). L’any 1994 va 

tenir lloc un altre procés amb la finalitat de regular el procediment de 

reagrupament familiar de les famílies d’origen estranger no comunitàries que 

vivien a l’Estat espanyol, això si, mantenint les mateixes traves administratives 

per a la seva tramitació. 

 

A l’any 1996, si bé no es tracta pròpiament d’un procés de normalització, si que 

la modificació de la llei vigent en aquell moment suposa un procés de 

redocumentació al qual podien accedir tots els estrangers que haguessin entrat al 

país abans del gener d’aquell mateix any i haguessin tingut alguna vegada un 

permís de treball o de residència o fossin familiars d’aquestes persones. El 

resultat d’aquesta situació va ser la legalització de les seves persones que havien 

aconseguit el permís l’any 1991 i els seus familiars. 

 

El darrer procés ha estat el que ha tingut lloc durant els mesos de febrer, març, 

abril i maig de 2005, en virtut de l’entrada en vigor del Reglament d’Estrangeria. 

Aquest procés ha estat similar al de l’any 1991 i s’hi ha pogut acollir totes les 

persones estrangeres en una estada a l’Estat espanyol anterior al 8 d’agost de 

2004 i amb una oferta o contracte de treball. 
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La particularitat d’aquest procés ha estat que per a l’acreditació de l’estada en 

territori espanyol calia presentar el certificat municipal d’empadronament. A 

mitjans d’abril i veient el govern espanyol que el número de sol·licituds quedava 

molt lluny de les seves perspectives inicials, va decidir ampliar a una llista els 

documents admesos per a acreditar la residència. Aquests documents havien de 

ser públics: sol·licituds targetes sanitàries, escolarització, resolucions o 

notificacions emeses per organismes estatals en matèria d’estrangeria, ingressos 

en centres hospitalaris públics,...junt amb una certificació d’inscripció padronal 

que havia d’emetre l’ajuntament. 

 

Hores d’ara es fa difícil dir quin ha estat el resultat final ja que encara queden 

expedients per a resoldre. Les xifres del moment parlen d’unes 690.679 

sol·licituds, de les quals unes 16.363 s’han presentat a la demarcació de Girona. 

A 26 de juliol de 2005 s’havien resolt unes 534.622 d’aquestes sol·licituds, de les 

quals l’11,25% varen ser inadmeses o denegades i el 88,75% varen ser 

autoritzacions positives.  Això vol dir que de les sol·licituds presentades, a 26 de 

juliol s’havien regularitzat unes 474.477 persones. Les inadmeses o denegades 

rebien l’avís d’abandonament del país en un termini de 15 dies, sense perjudici 

de presentar recurs contra la resolució denegatòria. 

 

Sembla com si tot segueix igual, es busca més aplicar normes sancionadores 

abans que buscar mesures integradores de les persones que arriben, de 

simplificar i facilitar el seu procés d’integració. 

 

2. El paper dels agents socials. 
 

A Olot, existeixen en aquest moment dos punts d’informació, assessorament i 

orientació en matèria d’estrangeria: el “Servei d’Atenció a l’Immigrant” de Càritas 

Diocesanes i el “Centre d’Informació de Treballadors Estrangers” del sindicat 

Comissions Obreres.  

 

En el CITE s’ofereix informació dels drets legals dels estrangers, gestió dels 

permisos de residència, de treball i de nacionalitat. També ofereix la possibilitat 

de participar en programes de formació organitzats per als treballadors 

estrangers.
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En el SAI de Càritas es porta a terme el programa de migracions d’aquesta 

institució. En línies generals, pretén formar els immigrants amb total autonomia, 

possibilitar-los l’adquisició d’hàbits i pautes de coneixement, potenciar i fomentar 

la integració del col·lectiu, fomentar la solidaritat i convivència, així com afavorir 

les trobades interculturals. Les principals accions es centren en l’acolliment, 

l’aprenentatge de la llengua i en la integració en la vida de la comunitat en 

l’àmbit de la infància i la joventut i l’afavoriment de l’intercanvi cultural. 

 

3. Les polítiques i les necessitats informatives per als nouvinguts estrangers. 
 

Hem vist com l’Estat té les competències reguladores en matèria d’estrangeria, 

però això no vol dir que els diferents territoris que acullen a persones procedents 

de fora de l’Estat no puguin definir i planificar accions polítiques sobre els efectes 

socials, polítics, laborals i culturals dels fluxos migratoris actuals. La Generalitat 

de Catalunya ha través del seu Decret 188/2001, de 26 de juny, va establir una 

normativa específica referent als estrangers i la seva integració social a 

Catalunya. És dins d’aquest marc jurídic on l’administració autonòmica ha definit 

diferents plans de ciutadania i immigració. El primer es va emmarcar més en la 

línia estratègica de les polítiques d’acollida.   

La Generalitat de Catalunya a través de la seva Secretaria per a la Immigració 

del Departament de Benestar i Família ha presentat el “Pla de ciutadania i 

immigració 2005-2008”. Aquest pla va adreçat a tota la ciutadania catalana, des 

de l’Administració (autonòmica i local) passant pels agents socials per arribar a 

tota la societat civil en el seu conjunt. El pla preveu actuar en diferents línies 

estratègiques: polítiques d’acollida, igualtat i acomodació. També proposa la 

promoció de canvis normatius i legislatius que permetin a les persones una 

estabilitat social, laboral i emocional, és a dir, que permetin un model de 

ciutadania incloent, més just i més realista. 

 

Les seves necessitats informatives es mouen pel primer esglaó d’una piràmide 

figurativa. Busquen obtenir resposta a qüestions sobre regularitzar la seva estada 

i de la seva família en el país, sobre on trobar feina i quins requisits calen, sobre 

on i com trobar habitatges de preus assequibles, sobre l’assistència sanitària, 

sobre l’escolarització dels seus fills, etc.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIPÒTESIS DE TREBALL I METODOLOGIA EMPRADA 



Hipòtesis de treball i Metodologia emprada  39 

© Montse PLANA BASSOLS (2005/06-1) 

 

2. HIPÒTESIS DE TREBALL I METODOLOGIA EMPRADA.  
 
 
1. Hipòtesis de treball. 
 
Tenint en compte que l’objectiu principal del treball es centra en el 

desenvolupament i aplicació d’un sistema d’informació integrat per al servei 

d’atenció al nouvingut estranger a Olot i que els objectius estratègics 

s’emmarquen en: 

 

• Oferir un servei de suport a la gestió de la diversitat per un accés 

universal i equitatiu a la informació, independentment de l’origen 

dels ciutadans. 

 

• Assessorar en matèria d’interculturalitat facilitant el diagnòstic i 

estudi conjunt de l’atenció pública en els diferents aspectes de la 

integració del nouvingut i procurant un suport específic en les 

situacions que calguin. 

 

• Establir un canal de comunicació a nivell operatiu entre els 

diversos organismes competents en matèria d’immigració i les 

diferents àrees municipals i els nouvinguts a Olot. 

 

• Adequar els serveis municipals a la diversitat cultural de la ciutat 

amb la posada en marxa de serveis de suport a la gestió de la 

diversitat. 

 

Es plantegen una sèrie de hipòtesis al respecte: 

 

a) Sobre l’accés universal i equitatiu a la informació. 

 

Els ciutadans nouvinguts quan arriben a la ciutat acudeixen a l’administració més 

propera o es posen en contacte amb xarxes socials ja establertes a la ciutat de fa 

més temps (familiars, amics,...) per tal d’obtenir informació  rellevant per a ells. 

Un accés universal a la informació contribueix a l’enfortiment de les capacitats de 

comunicació i informació i augmenta l’autonomia de les comunitats dels 

ciutadans i possibilita la participació activa en la seva societat. 



40                                    Disseny d’un sistema d’informació per als nouvinguts estrangers a Olot: “EL SINO”.  

© Montse PLANA BASSOLS (2005/06-1) 

 

Cal que l’administració contribueixi en la millora o en la creació de mecanismes 

per a promoure un accés universal a la informació i a la comunicació. Per això, 

“la promoció de l’accés equitatiu a la informació, és especial per la informació del 

domini públic”. 

 

b) Sobre l’assessorament en matèria d’interculturalitat. 

 

Les persones immigrades d’origen estranger volen accedir als recursos socials, 

educatius, sanitaris, laborals,...en igualtat de condicions que les persones 

residents en el municipi. El fet de fer accessibles els recursos i els serveis a tota 

la població olotina  facilitarà la integració de les persones nouvingudes i ajudarà a 

la població autòctona a conèixer millor el fet migratori.  

L’administració, en tots els seus àmbits, ha d’actuar també com a pont per tal de 

fer arribar als actors implicats les diferents concepcions culturals i socials que 

conviuen a la ciutat alhora que ha d’informar als col·lectius de nouvinguts sobre 

els sistemes socials, educatius, de salut, laborals, ... de la ciutat d’acollida per tal 

de facilitar i, en la mesura del possible, garantir l’accés als serveis en igualtat de 

condicions. La doble vessant de l’administració ha de consistir en informar i 

assessorar, fet que suposa que la seva tasca sigui també la d’afavorir el diàleg i 

dinamitzar les relacions amb la comunitat d’acollida.  

 

c) Sobre l’establiment d’un canal de comunicació entre els diferents agents implicats. 

 

Fins fa poc temps, cada part intervenia de forma descoordinada entre sí. Els 

agents implicats necessiten d’un servei que permeti establir un canal de 

comunicació i consulta continu i àgil entre tots els seus usuaris: administració, 

agents socials i immigrats.  

 

d) Sobre l’adequació dels serveis municipals per a la gestió de la diversitat. 

 

Falta d’adequació a la realitat canviant de la societat olotina. L’administració 

municipal ha d’estar preparada per a atendre i entendre a tots els seus 

ciutadans, els seus serveis han de ser els adequats a la diversitat cultural que 

suposa la nova situació migratòria i a les necessitats familiars i individuals que 

això comporta. És important dotar d’instruments al personal de l’ajuntament per 

a adaptar-se a les seves necessitats.  
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2. Metodologia emprada. 
 
 

1. Introducció. 

 

En aquest apartat desenvolupo una introducció a les perspectives metodològiques 

utilitzades al llarg del treball i explica tot allò referent a la recollida d’informació 

primària i secundària tant del context del nouvingut com del de l’administració i/o 

institucions implicades en matèria d’estrangeria. És a dir, els instruments que 

s’han utilitzat, els escenaris elegits i les limitacions que han anat apareixent i 

com s’han resolt. 

 

El treball de camp s’ha portat a terme bàsicament en un escenari: l’oficina 

d’atenció al ciutadà, observant l’actuació dels ciutadans que s’hi acostaven i la 

del personal de l’oficina. 

 

2. Perspectives metodològiques: empiricoanalítica i/o interpretativa.  

 

El mètode de treball queda supeditat a l’objecte d’estudi i a la naturalesa de les 

hipòtesis. Si considerem les hipòtesis formulades en el capítol anterior, la 

metodologia a utilitzar és diversa.    

 

La perspectiva empiricoanalítica té com a objectiu descriure la realitat social i es 

caracteritza com a investigació quantitativa, tot recollint i ordenant les dades. 

Alguns dels seus trets són que la realitat és observable, mesurable i 

quantificable4. Per a la recollida d’informació es recorre a instruments 

estructurats, vàlids i fiables: fitxes de dades estadístiques. 

 

La perspectiva interpretativa, en canvi, té com a objectiu l’estudi dels significats i 

les intencions de les accions humanes des de la perspectiva dels agents 

implicats: personal de l’administració, agents socials, ... Es pretén descobrir 

pautes, patrons, necessitats, que permetin comprendre el sentit i la forma 

d’actuar per a donar resposta a les demandes: l’observació directa, la visita de 

llocs web,... 

                                                 
4 Arnal (1997) 
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Així doncs, s’han utilitzat perspectives metodològiques que integrin aspectes 

quantitatius i qualitatius: 

 

• Quantitatius: quan s’han generat dades quantitatives per a 

l’elaboració de l’observatori de la immigració estrangera a Olot. 

 

• Qualitatius: a l’hora d’observar i interpretar les pautes d’actuació 

dels nouvinguts i del personal de l’administratiu de l’oficina 

d’atenció al públic. També a l’hora d’interpretar les respostes 

donades pels experts entrevistats. En aquest cas, la informació 

s’ha obtingut a partir de les interpretacions dutes a terme. 

 

3. Els procediments de recollida de dades: els instruments utilitzats.  

 

a) Observació als usuaris 

 

L’observació directa als usuaris s’ha desenvolupat a les mateixes dependències 

de l’Oficina d’Atenció al Públic. Aquest treball de camp s’ha desenvolupat en dies 

diferents. L’aproximació informacional s’ha portat a terme en dos dies setmanals 

diferents : un ha estat el dilluns dia 10 d’octubre (dia de la setmana en què 

s’acosten més gent a l’Ajuntament en motiu de la celebració del mercat setmana 

en l’entorn de l’Ajuntament) i l’altre el divendres dia 14 d’octubre. L’observació 

s’ha fet en horari d’atenció al públic: de 10 a 14 hores. Pel que fa a la    

inicialment estava previst dur-la a terme la setmana del 17 al 23 d’octubre però 

per motius conjunturals s’ha portat a terme la setmana del 24 al 30 d’octubre. 

Els motius conjunturals, segons els entrevistats, han estat la implantació de les 

directrius tècniques sobre la caducitat padronal dels estrangers no comunitaris 

sense autorització de residència permanent. 

 

Instruments utilitzats 

Per recollir la informació necessària per a l’anàlisi de les necessitats dels usuaris 

del sistema s’han utilitzat diferents tècniques: una ha estat la tècnica 

d’observació de les persones en el seu context natural i quotidià (aproximació 

informal) i l’altra han estat les entrevistes a experts. 
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Les entrevistes han estat semiestructurades però deixant la porta oberta a 

aportacions informals. 

 

Aproximació informal 

 

Usuaris interns i externs observats, enregistrament de les dades.- 

Durant el dilluns 10 i el divendres 14 d’octubre d’enguany es van observar tots 

els immigrants que varen acudir a l’Oficina d’Atenció al Públic, especialment al 

Departament de Padró d’habitants. En total varen ser unes 40 persones 

aproximadament. Aquest subconjunt de població representava diferents 

procedències: països llatinoamericans, Marroc, Gàmbia, Mauritània i, 

especialment, Xina i l’Índia. 

 

Pel que fa als membres de l’organització es va observar les actuacions del 

personal de l’Oficina: Informació, Registre General i Padró d’habitants. Aquest 

darrer àmbit ha estat el que ha aportat conclusions més significatives, juntament 

amb reflexions pròpies derivades del meu lloc de treball. 

 

Les dades més rellevants per a determinar les necessitats informatives dels 

usuaris varen ser registrades en unes fitxes de camp on es varen transcriure els 

punts més claus. 

 

Usuaris interns i observació visual, enregistrament de les dades.- 

Observació visual objectiva de l’oficina durant la setmana de l’11 al 14 d’octubre. 

Es va observar l’accessibilitat del lloc, la disponibilitat horària, els recursos 

tècnics i humans de què disposa, els serveis que presta,.. 

 

Fonts d’informació consultades 

 

Per conèixer informació referent als tràmits de la nacionalitat espanyola, s’ha 

visitat la web del Ministeri de Justícia. Aquí s’ha buscat totes les opcions i vies 

possibles d’obtenció de la nacionalitat i els requisits i documentació que calen.
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Les dades referents als diferents serveis municipals (educació, salut, treball, 

ocupació,...) s’ha optat per consultar dues fonts: per un costat, hem visitat el 

catàleg de tràmits de la web de l’Ajuntament d’Olot i, en concret, la llista de 

serveis i, per un altre, hem consultat la Guia d’Atenció al Nouvingut. Un cop 

sintetitzades aquestes dades, hem omplert els diferents camps de la fitxa de 

cada un d’ells. 

 

Per tenir informació sobre els tràmits d’estrangeria i una relació d’administracions 

vinculades amb aquest àmbit s’han consultat diferents fonts via Internet: 

 

• El Ministerio del Interior; el Ministerio de Asuntos Exteriores i 

el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

• La Oficina del Extranjero (OFINEX) i la web conpapeles.com 

 

Per poder elaborar l’observatori de la immigració estrangera a Olot es va optar 

finalment per a sol·licitar les dades estadístiques dels padrons municipals dels 

anys 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 i del 20055 fins el 7/10/05 ja que ha estat en 

aquesta dècada quan el fenomen de la migració ha tingut més pes en la ciutat 

descartant els padrons anteriors. Per a confeccionar el mapa territorial de 

distribució de la migració es va demanar a l’Àrea d’Informació al Territori. En el 

plànol es detecten variacions de les dades alfanumèriques per una diferència 

temporal de les mateixes. 

 

Entrevistes 

 

Objectius i tipologia d’entrevista utilitzada.- 

Al llarg del procés de recollida de dades s’ha utilitzat l’entrevista a experts per a 

copsar l’anàlisi que fan els agents socials sobre la migració i l’accés a les 

diferents informacions i les conseqüències que pot tenir sobre el seu procés 

d’acollida i integració a la ciutat el fet de no disposar de la informació rellevant en 

el moment adient. L’entrevista als experts ha permès recollir informació i 

aspectes subjectius, com ara experiències, opinions, valors, creences,  que 

aquestes persones poden tenir i que difícilment podríem captar d’una altra 

manera. 

                                                 
5 Els anys estan referits tots a 1/1/XX. 
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Selecció dels entrevistats.- 

Els experts escollits per a ser entrevistats han estat: 

 

• La Cap del negociat d’Atenció al Públic (responsable a l’hora 

també d’Estadística i del Padró d’habitants) 

 

• El Tècnic d’immigració del Consorci de Benestar Social de la 

Garrotxa. 

 

El més important a l’hora de seleccionar els entrevistats era que fossin uns bons 

coneixedors de la problemàtica dels immigrants i que alhora poguessin parlar 

d’estratègies informatives per tal de filtrar i processar la informació critica per al 

col·lectiu. 

 

b) Observació documental 

 

Per a l’elaboració de l’observatori de la immigració estrangera a Olot, el 

Departament del Padró d’habitants va facilitar les dades estadístiques sobre 

població des de 1996 fins el 7/10/2005. En una primera selecció es va comprovar 

que el fenomen de la migració tenia més incidència a partir de l’any 2000. Per 

tant, s’han recollit i processat les dades referents a: 1/1/2000, 1/1/2001, 

1/1/2002, 1/1/2003, 1/1/2004, 1/1/2005 i 7/10/2005. Aquesta darrera data de 

referència ha estat seleccionada perquè recull el moviment produït arran del 

procés de normalització d’estrangers.   

 

També s’han consultat dues guies: “Guia d’atenció al ciutadà nouvingut” de 

l’Ajuntament i la “Guia de recursos per a joves” del Consell Comarcal de la 

Garrotxa per a elaborar la guia d’orientació bàsica (tràmits) i la guia de serveis 

locals. 

 

Instruments utilitzats 

 

El departament del Padró em va lliurar llistats amb la subdivisió: homes, dones i 

totals (dada numèrica i dada percentual). Els llistats obtinguts han estat: 
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• per nacionalitats i data de referència. 

• per districte/secció i nacionalitats i data de referència. 

• piràmide d’edat sobre la població total i sobre la població 

espanyola a data de referència 7/10/2005. 

• per dates de referència, districte/secció i nacionalitats per dates 

de referència, piràmide d’edat població total i piràmide d’edat 

població espanyola a 7/10/2005.  

 

Les dades s’han processat ens uns formularis dissenyats amb l’aplicació Excel per 

tal d’elaborar posteriorment les gràfiques considerades més rellevants per a 

obtenir una “radiografia” de la diversitat de la població olotina (veure annex). El 

formulari 05 s’ha utilitzat per a analitzar la població en tres de les 21 seccions en 

què es divideix la ciutat: districte 1 secció 1 (Barri vell); districte 4 secció 1 (Les 

Mates – Les Tries) i districte 4 secció 2 (Sant Miquel – La Canya). Aquestes tres 

seccions acullen uns percentatges de nacionalitats estrangers molt superior a la 

mitjana actual (aprox. 16,74%): un 41,34%, un 31,41% i un 32,96% 

d’immigració6, respectivament.  

 

Des de l’Àrea d’Informació del Territori s’ha obtingut un mapa d’Olot amb les 

divisions administratives (seccions censals) i la representació de les dades sobre 

la diversitat poblacional. Les variacions en les dades numèriques venen 

provocades pel dinamisme del padró d’habitants (enregistrament d’altes/baixes 

per canvi de residència, canvis de domicilis, canvis de nacionalització,...). No 

obstant això, podrem treure conclusions bastant realistes de la situació 

migratòria estrangera d’Olot. 

 

L’anàlisi i síntesi d’aquestes dades demogràfiques formarà part de la informació 

crítica del sistema d’informació. 

 

                                                 
6 Percentatge d’immigració que prové de les nacionalitats de les persones (no del lloc de naixement) 
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Taula 2.3.1: Instruments utilitzats per a la recollida de la informació 

 Visita a lloc físic Visita a lloc web 

Observació directa Observació d’usuaris 

Observació documental 

Observació documental 

Observació mitjançant 

demanda 

Entrevistes a experts  

 

Taula 2.3.2: Producte i tipologia de tractament en relació als instruments 

 Producte Tipologia tractament 

Observació d’usuaris Formularis/Fitxes de camp Qualitatiu 

Observació documental Documents 

Formularis/Fitxes de camp 

Qualitatiu 

Quantitatiu 

Entrevista a experts Guió/transcripció entrevistes Qualitatiu 

 

4. Els escenaris.  

 

El treball de camp, com s’ha dit abans es portar a terme durant el mes d’octubre 

i es va desenvolupar principalment a l’oficina d’atenció al públic de l’Ajuntament 

d’Olot. Es va elegir aquesta oficina ja que l’explotador principal del sistema havia 

de ser el personal de l’oficina i, a més, en aquesta oficina s’atén diàriament un 

elevat percentatge de persones d’origen estranger. En aquest mateix escenari es 

realitzà l’entrevista a la Cap del Departament de forma presencial i transcrivint 

per escrit les respostes. No obstant això, l’entrevista al tècnic d’immigració es va 

desenvolupar via telemàtica i telefònica davant la impossibilitat de contactar 

presencialment amb ell per causes conjunturals. 

 

5. Les activitats i el pla de treball.  

 

Per a assolir els objectius del treball, ha calgut per una definició de les tasques 

associades a cada fita així com una previsió del moment en el qual està previst 

iniciar i finalitzar aquesta tasca. 

 

En la taula següent es defineixen les tasques que s’han previst, inicialment, dur a 

terme associant-les amb els objectius específics definits en el capítol 2.2.1 de la 

part introductòria: 
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Taula 2.5.1: Quadre descripció de les tasques associades als objectius del treball 

Id. Descripció tasca Objectiu 
 

A Recollir dades estadístiques padró 
 

a.1) / b.1)  

B 
 

Cercar i/o recollir documents s/immigració i guia. a.1) / b.1) 

C Processar i sintetitzar dades estadístiques 
 

a.1) / b.1) 

D 
 

Processar i sintetitzar documents immigració a.1) / b.1) 

E Preparar formulari i realitzar observació personal a.1) / a.2) 

F Realitzar observació usuaris 
 

a.1.) 

G Processar sintetitzar observació usuaris 
 

a.1) / a.2) 

H 
 

Preparar i realitzar entrevista experts a.1) / a.2) 

I 
 

Analitzar i sintetitzar entrevistes experts a.1) / a.2) 

J 
 

Cercar legislació sobre estrangeria a.1) / a.2) / 
b.1) 

K 
 

Processar i sintetitzar legislació s/estrangeria a.1) / a.2) / 
b.1) 

L 
 

Cercar bibliografia i visitar lloc web d’una administració sobre SI b) / c) 

M 
 

Analitzar, processar i sintetitzar documents b) / c) 

N Preparar fitxes i visitar webs sobre tràmits estrangeria b.2) 

O Processar i sintetitzar documents s/tràmits b.2) 
 

P Cercar i visitar webs directori organismes b.2) 

Q Processar i sintetitzar directori organismes b.2) 

R Preparar fitxes serveis i visitar web municipal b.3) 

S Analitzar, processar fitxes, web i guia d’atenció al ciutadà 
nouvingut 

b.3) 

T Dissenyar el SGBD: identificació usuaris, model entitat-relació i el 
diccionari de dades 

c.1) 
 

U Dissenyar conceptualment el lloc web: anàlisi audiència, descripció 
continguts, organització informació, sistemes de navegació (guia 
d’estil) 

c.2) 

DE-4 Crear el lloc web provisional. 
Sumariar els punts a tractar en la memòria. 

c.2) 
Tots 

V Redacció esborrany de la memòria Tots 

DE-5 Crear el lloc web definitiu 
Redactar definitivament el contingut de la memòria segons sumari 

c.2) 
Tots 

DV 
 

Formulació preguntes i defensa virtual del treball Tots 

 

I en el següent quadre es representa la temporalització seguida per al 

desenvolupament de les tasques anteriors fent una previsió de l’inici i el final de 

cada una d’elles: 
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Taula 2.5.2: Temporalització definitiva del treball 

14/9 
18/9 

 

19/9 
25/9 

26/9 
2/10 

3/10 
9/10 

10/10 
16/10 

17/10 
23/10 

24/10 
30/10 

31/10 
6/11 

7/11 
13/11 

14/11 
20/11 

21/11 
27/11 

28/11 
4/12 

5/12 
11/12 

12/12 
18/12 

19/12 
25/12 

26/12 
1/01 

2/01 
8/01 

9/01 
15/01 

16/01 
25/01 

DE1                   

 DE2 DE-2                 

   A                

    B               

    C C              

    D               

     E              

    F               

     G G             

      H             

      I             

      J             

      K             

       L            

       M            

       N            

       O            

        DE-3           

        P           

        Q           

        R           

         S          

         T T         

          U U        

            DE-4 DE-4 DE-4     

              V V    

               DE-5 DE-5 DE-5  

                  D.V. 

 

6. El desenvolupament del treball: limitacions i els canvis introduïts.  

 

• Setmana del 3 al 9 d’octubre: Recollida de dades estadístiques 

del padró d’habitants de l’Ajuntament d’Olot i recerca de 

documents sobre immigració. 

• Setmana del 10 al 16 d’octubre: Processar documents sobre 

immigració a partir del llibre “Olot 17800: Els nous olotins” i del 

“Pla comarcal d’immigració de la Garrotxa”. Els dies 10 i 14 

d’octubre es va realitzar l’observació d’usuaris analitzant les 

demandes d’informació que feien les persones immigrants quan 

acudien a l’oficina d’atenció al públic. S’han elaborat unes fitxes 

de camp per a l’enregistrament d’aquestes dades. 
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El model d’aquestes fitxes inicialment no es van dissenyar en el 

DE-2 però feia falta utilitzar algun instrument per a deixar 

constància del que s’observava (veure apartat “7. Annexos”). 

Aquests mateixos dies es va realitzar l’observació pel que fa al 

personal destinat a atendre als nouvinguts. Les dades 

observades es varen enregistrar en formularis prèviament 

dissenyats. Aquesta observació estava previst desenvolupar-la la 

setmana del 17 al 23 però s’ha cregut més oportú portar-la a 

terme simultàniament amb l’observació del nouvingut.  

S’inicià el procés de sintetització de les dades estadístiques. 

Aquest procés ha durat més temps del que tenia planificat 

inicialment. Els motius han estat tècnics ja que les dades 

estadístiques de què disposa l’Ajuntament són bastant simples 

amb poques combinacions. Per tant, ha estat necessari utilitzar 

una aplicació ofimàtica (Excel de Microsoft) per a introduir i 

combinar manualment les dades facilitades. Si bé inicialment 

estava previst que l’observatori de la immigració contingués 

informació des de 1996 al final s’ha optat per analitzar les dades 

a partir de l’any 2000, per un costat pel motiu tècnic exposat i 

per l’altre perquè s’ha observat que el paper de l’immigrant 

estranger pren força a partir d’aquest any. 

• Setmana del 17 al 23 d’octubre: Es continuà processant les 

dades estadístiques. Van quedar pendents les tasques de 

processament i sintetització de l’observació al personal efectuada 

els dies 10 i 14 d’octubre pels motius exposats anteriorment. 

• Setmana del 24 al 30 d’octubre: Processar i sintetitzar 

l’observació dels usuaris a partir de les fitxes de camp 

enregistrades. L’entrevista als experts s’ha tingut que ajornar a 

la setmana següent per la complexitat de la posada en pràctica 

del procés de renovació als estrangers no comunitaris sense 

autorització de residència permanent amb caducitat padronal. Es 

va pactar amb els experts portar-la a terme la setmana següent. 
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Es finalitza el procés de sintetització de les dades que han 

d’entrar en l’observatori de la migració i s’inicia el procés de 

cerca de legislació sobre estrangeria. 

• Setmana del 31 d’octubre al 6 de novembre: Des de l’Àrea 

d’Informació del Territori de l’Ajuntament em posa en 

coneixement d’una nova utilitat a partir de la web institucional: 

ciutat  plànol de la ciutat  informació general. A partir d’ella 

es podran elaborar diferents temàtics. Hores d’ara s’accedeix a 

“Població” i alguns dels temàtics que es representen en les 

diferents divisions administratives de la ciutat (districte/secció 

censal) són: nacionalitats, país de naixement, cultures 

(combinació de nacionalitat i país de naixement),... S’opta que 

aquesta informació també formi part de l’observatori. Es 

desenvolupen les dues entrevistes als experts i es processa i 

sintetitza la informació rebuda. 

En aquestes moments i davant els retards en què s’han produït , 

s’optà per modificar el pla de treball previst inicialment.  

• Setmana del 7 al 13 de novembre: S’ha fet la recerca dels 

serveis municipals. Per a l’elaboració de les fitxes dels serveis 

municipals per temàtica, de la legislació sobre estrangeria 

cercada dies enrere, dels tràmits d’estrangeria (cerca iniciada 

aquesta setmana) i del directori d’organismes s’ha optat per a 

recopilar aquestes dades en un sistema de bases de dades amb 

diferents formularis estructurats en camps que interessen per a 

cada opció. En l’apartat “7. Annexos” es mostra el formulari 

definitiu per a la recopilació de serveis municipals i un formulari 

per a la legislació sobre estrangeria i que inicialment no s’havia 

previst. 

• Setmana del 14 al 20 de novembre: S’ha continuat amb el 

procés d’elaboració de la guia d’atenció al ciutadà nouvingut 

(serveis municipals). També s’han iniciat el disseny conceptual 

del sistema de gestió de les bases de dades del sistema.  

• Setmana del 21 al 27 de novembre: S’han definit els camps que 

haurien de contemplar les dues bases de dades del sistema. El 

document s’annexa en el darrer capítol d’aquesta memòria.
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• Setmana del 28 de novembre al 4 de desembre: Aquesta 

setmana s’han fet els esborranys del disseny del lloc web 

preveient l’organització de la informació, el tipus de lletra a 

utilitzar, els sistemes de navegació i el contingut informatiu i la 

seva visualització. 

• Setmanes del 5 al 22 de desembre: S’inicia l’edició del lloc web 

provisional. Es selecciona com a editor el “Macromedia 

Dreamweaver 8” i es redacta el possible índex de la memòria. 

• De finals de desembre fins al 13 de gener: Es corregeixen les 

deficiències del lloc web i es redacta aquesta memòria 

metodològica. 

 

A continuació, es plasmen les principals incidències produïdes i els canvis que 

s’han tingut que introduir per a corregir-les: 

 

• Processament dades estadístiques del padró d’habitants: Ha 

estat un procés molt més dificultós del que havia previst 

inicialment. Ha estat necessari entrar les dades des de 2000 fins 

el 7/10/2005 i combinar-les amb els factors que més 

interessava. A continuació s’han elaborat les gràfiques més 

crítiques per a entrar al SI. No s’ha pogut aplicar cap tipus de 

mesura correctora, l’únic que s’ha optat ha estat per a fer una 

selecció prèvia de la informació més rellevant per a l’observatori 

descartant els anys anteriors al 2000. 

 

• Endarreriment en les entrevistes als experts: Les entrevistes 

s’han tingut que realitzar amb retard perquè el departament del 

Padró d’habitants ha tingut que posar en marxa l’avís i el procés 

de renovació de la caducitat de la inscripció padronal a tots els 

estrangers no comunitaris sense autorització de residència 

permanent amb dos o més anys d’empadronament a la ciutat. Al 

no poder aplicar cap mesura correctora directa s’ha optat en 

primer lloc per a avançar algunes tasques de recerca de llocs 

web i en segon lloc per a processar també la informació que es 

podia generar a través d’aquest procés de renovació.
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3. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ.  
 
 
1. Descripció general del sistema d’informació. 
 
 
1. Especificacions generals. 
 
 
El sistema d’informació per als nouvinguts estrangers (“EL SINO”) és un entorn 

informàtic que permetrà introduir, analitzar i gestionar dades alfanumèriques i 

numèriques. 

 

Així, en el sistema hi hauran dos tipus de dades: les alfanumèriques i les 

numèriques. De moment el sistema s’ha definit fins el disseny i la creació d’un 

lloc web informatiu i el disseny conceptual del sistema de gestió de dues bases 

de dades que gestionarà la informació de la guia d’orientació bàsica (guia de 

tràmits) i la guia d’atenció al ciutadà nouvingut (guia de serveis locals). 

 

El SI compleix les següents especificacions generals: 

 

a) Traçabilitat de les dades 

   

En qualsevol moment es possible conèixer la font de les dades, la dada original 

que oferia la font i les operacions realitzades amb ella. 

 

b) Validació de dades 

 

El SI permet excloure les dades que no es consideren vàlides. 

 

c) Agregació de dades procedents de fonts diverses 

 

El SI incorpora dades sobre un tema concret que procedeixin de fonts diverses. 

 

d) Homogeneïtat en la forma d’expressió de les dades 

 

La informació del SI presenta una homogeneïtzació en la seva forma d’expressar-

se. 
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2. Descripció general dels processos. 
 
 
Els processos que s’han seguit per a tractar la informació del sistema han estat 

els següents: 

 

a) Procés de normalització de dades 

 

Les dades procedeixen de fonts diverses i, per consegüent, la forma d’expressió 

de les dades és heterogènia. Aquestes dades s’han d’incorporar al sistema de tal 

manera que es visualitzi una homogeneïtzació en la informació. 

 

b) Procés d’avaluació de la qualitat de les dades 

 

Les dades s’han avaluat si eren o no apropiades per a integrar el sistema i si 

havien de formar part del producte informatiu corresponent. 

  

c) Procés de generació de nous documents 

 

En l’elaboració dels directoris i guies s’han generat nous documents a partir de la 

informació recopilada. Per exemple, a partir dels òrgans competents per a 

resoldre un tràmit s’ha elaborat un directori d’administracions. 

 

d) Procés de detecció d’errades 

 

S’ha controlat la informació del sistema per a detectar informació errònia o 

informació no vàlida en aquests moments, especialment pel que fa a la legislació 

en matèria d’estrangeria. 

  

e) Procés d’agregació de dades 

 

Procés que permeti agregar les dades procedents de les diverses fonts com, per 

exemple, les representacions gràfiques o càlculs de percentatges a partir de les 

dades estadístiques facilitades per l’Ajuntament. 
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3. Organització de la informació. 
 
 

El SINO és un sistema d’informació poblacional que s’estructura en mòduls 

temàtics. Aquests engloben els diferents aspectes que intervenen en la definició 

de l’interès intrínsec i estratègic de les persones nouvingudes d’origen estranger 

a la ciutat d’Olot i permeten analitzar la significació existent per a l’estada regular 

en el nostre país d’aquestes persones.  

 

L’organització bàsica de la informació del sistema és la següent: 

 

• Mòdul de l’Observatori : Inclou el mòdul d’estadística de les 

dades referent a la realitat de la immigració estrangera. 

 

• Mòdul dels Tràmits: Inclou els mòduls de la guia d’orientació 

bàsica, el del directori de les administracions, el del directori de 

cossos diplomàtics ubicats en l’Estat espanyol o propers, el 

diccionari de les accions i un mòdul de fitxes de països 

estrangers. El primer mòdul inclou els tràmits bàsics que 

incideixen més en la situació dels nouvinguts estrangers. El 

directori de les administracions i el dels cossos diplomàtics 

presenten una estructura de fitxa descriptiva similar. El darrer 

mòdul pretén ser una fitxa de les dades bàsiques del país. Els 

països estrangers seleccionats són els que tenen una més alta 

representativitat a la ciutat d’Olot.   

 

• Mòdul dels Serveis: Aquest mòdul inclou el mòdul de la guia 

d’atenció al ciutadà nouvingut amb una recopilació temàtica dels 

serveis locals. Els serveis són classificats i agrupats per temes: 

administració, educació, habitatge, sanitat,... Les administracions 

o entitats que ofereixen aquests serveis són incorporades al 

mòdul anterior (el directori de les administracions). 
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• Mòdul de la Legislació: Aquest darrer mòdul recopila les normes 

en matèria d’estrangeria classificades segons el tema en què 

incideixen. 

 

Quadre 3.1.3. Mòduls temàtics d’organització del sistema 

 

            

            

            

            

            

            

  

            

            

            

             

 

 

2. La informació del sistema d’informació. 
 
 
1. La informació per a l’elaboració de la guia d’orientació bàsica. 
 
 

La utilitat de la informació continguda en la guia d’orientació bàsica de tràmits 

està en la seva difusió i, malgrat la repercussió que té la regularització 

d’estrangers, aquest tipus d’informació no la trobem a nivell de l’administració 

més propera per als ciutadans. Un altre problema afegit a aquesta aproximació 

de la informació al ciutadà és la gran diversificació d’entitats i/o institucions que 

l’ofereixen. Aquest fet dificulta el tractament integrat de la informació i la 

homogeneïtzació en la forma d’expressar-se. Per donar sentit a aquesta 

informació, aquesta ha d’estar associada a uns àmbits quotidians (viure, 

treballar, viatjar, la salut, l’educació).  
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 El mòdul de “Tràmits” del sistema d’informació per als nouvinguts estrangers a 

Olot gestiona i difon la informació relacionada amb diferents tràmits personals. El 

contingut informatiu s’estructura: 

 

• Nom i codi del tràmit 

• Descripció del tràmit 

• Qui el pot demanar i quin òrgan té la competència per a resoldre’l. 

• Els requisits que són necessaris per a accedir-hi. 

• Una relació dels documents que cal adjuntar amb el tràmit. 

• En tots els casos que ha estat possible s’acompanya el model 

oficial de sol·licitud i informació més detallada del tràmit. 

 

Al capítol 7 es poden observar alguns dels models de fitxes utilitzades amb algun 

exemple pràctic. 

 

2. La informació per a l’elaboració de la guia de serveis locals. 
 
 
La “Guia d’atenció al ciutadà al nouvingut” de l’Ajuntament d’Olot, la qual ha 

estat editada en diferents idiomes (català, castellà, àrab, anglès i francès), i la 

“Guia de Recursos per Joves” (GRUJ) dels Serveis de Joventut i Educació del 

Consell Comarcal de la Garrotxa han estat la base informativa per a elaborar una 

guia de serveis locals amb accés des de la web. El fet que la guia s’hagi 

estructurat per temes permet als usuaris del sistema accedir a la informació que 

li interessa en aquell moment. 

 

El contingut informatiu de la guia s’ha estructurat en els següents camps: 

 

• Nom de l’entitat que ofereix el servei 

• Temàtica de classificació: administració, educació, cultura,... 

• Adreces de contacte: domicili, telèfon, adreça electrònica, web,.. 

• Horari dels serveis 

• Relació dels serveis que presta de la temàtica concreta. 
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3. La informació estadística per a l’elaboració de l’observatori de la 
immigració estrangera. 

 
 
El coneixement de la població en general i en aquest el d’origen estranger és un 

element necessari per a la planificació i disseny global del sistema d’informació. 

 

L’observatori s’ha elaborat amb les dades extretes del sistema d’informació de 

població de l’Ajuntament d’Olot (el padró d’habitants) i extraient les dades 

estadístiques d’altres fonts d’informació. Els indicadors estadístics permeten 

conèixer millor les característiques socialdemogràfiques dels ciutadans d’origen 

estranger: 

 

• El volum de població estrangera susceptible d’utilitzar el SI. 

• El volum sectorial segons criteris socials com l’educació, el treball, 

la cultura,.. 

 

Les dades estadístiques s’han disgregat també per barris per tal de detectar les 

zones amb més dificultats per a accedir equitativament a la informació.  

 

La informació estadística s’estudia des de diferents atributs poblacionals: 

 

• La nacionalitat: per sexes, per zones subcontinentals, per 

distribució territorial. 

• El país de procedència. 

• L’edat. 

• L’estat civil. 

• El nivell d’instrucció. 

• El cens lingüístic. 

• Estadístiques econòmiques/laborals. 
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4. ELS RESULTATS DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ. 
 
 

1. L’observatori de la immigració estrangera. 

 

El processament de les dades estadístiques, extretes de diferents fonts 

d’informació (padró d’habitants de l’Ajuntament d’Olot, l’Institut d’Estadística de 

Catalunya, el Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya),  

han donat lloc a un document nou que recull el tractament de les dades i un 

anàlisi de l’estructura de la població.   

 

El document recull diversos indicadors de la immigració estrangera a Olot, com 

ha evolucionat, quins són els col·lectius més representatius, en quines zones de 

la ciutat s’instal·len els nouvinguts, quins grups d’edat són els més 

significatius,... Aquests indicadors s’han obtingut de l’encreuament de dos o més 

atributs (nacionalitat, sexe, districte/secció, país de procedència). Les dades 

obtingudes i/o els percentatges calculats s’han representat gràficament (veure el 

capítol 7 Annexos la mostra d’algun exemple). 

 

Resultats més rellevants: 

 

• El 16,70% de la població registrada a principis d’octubre de 2005 

tenen nacionalitat estrangera i el 15,58% són nascuts a fora 

d’Espanya. 

 

• Del total d’immigració: el 18,56% són gambians, el 17,49% són 

indis, el 17,10% són marroquins i el 11,84% són xinesos. 

 

• La immigració es concentra més al Barri Vell amb un 41,38%, al 

Barri de Les Tries- Les Mates amb un 32,96% i al Barri de Sant 

Miquel amb un 31,41% (aquests % són calculats sobre el total de 

la població censada en el barri concret). 

 

• L’edat de les persones d’origen estranger s’emmarca dins el grup 

de 25 a 40 anys (l’edat de treballar). 
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2. La guia d’orientació bàsica per als estrangers.  

 

Com ja s’ha dit en el treball, la guia d’orientació bàsica conté la descripció i 

informació detallada dels tràmits que tenen més rellevància per als nouvinguts a 

la ciutat. 

 

S’han definit plantilles per al registre de la informació i a partir d’elles s’ha 

elaborat diferents documents: 

 

• Diccionari de les accions: en aquest document s’intenta donar 

resposta a les preguntes més freqüents que plantegen els 

nouvinguts a partir de la definició d’accions: Buscar feina, 

Escolaritzar els fills, Aprendre un ofici,... 

 

Imatge 4.2.1. Diccionari d’accions a fer en el municipi 
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• Directori de les administracions. El directori està dividit en 

diferents documents: directori alfabètic amb un llistat ordenat 

alfabèticament de totes les administracions que intervenen en la 

resolució dels tràmits; directori temàtic amb un document per a 

cada tema amb la descripció de totes les administracions 

relacionades amb ell (viure, educació, salut, família i serveis 

socials, treballar, habitatge); per al tema de viatjar el document 

que s’ha creat respon a una guia de cossos diplomàtics i, 

finalment, per a generar el directori per àmbit territori s’ha 

generat un document per a cada fitxa de l’administració.  

 

Imatge 4.2.2. Directori alfabètic d’administracions 
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Imatge 4.2.3. Directori temàtic d’administracions 

 

Imatge 4.2.4. Directori àmbit territorial i temàtic 
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Imatge 4.2.5. Guia de cossos diplomàtics 

 

 

• Directori d’ambaixades i consolats estrangers a Espanya o a 

estats propers (França, Portugal,...): Aquests directoris recull els 

noms dels membres dels cossos, l’adreça, telèfon, correu 

electrònic, URL del cos,...   

 

Imatge 4.2.6. Llista dels cossos diplomàtics 
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Aquests productes informatius són presentats a la web seguint una estructura 

similar. Com a exemple podem veure la següent imatge: 

 

Imatge 4.2.6. Guia temàtica dels tràmits a la web “EL SINO”. 

 

 

Imatge 4.2.7. Directori alfabètic d’administracions a la web “EL SINO”. 
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3. La guia dels serveis locals.  

 

A partir de la Guia d’atenció al ciutadà nouvingut elaborada per l’Ajuntament 

d’Olot i la Guia de recursos per als joves del Consell Comarcal de la Garrotxa 

s’han recopilat els serveis locals que el ciutadà pot trobar a la ciutat. La 

recopilació s’ha fet classificant-los per temes: educació, cultura, joventut i 

esports, sanitat i salut, laboral/formació, habitatge, administració, etc. 

 

El formulari utilitzat (en el capítol 7. Annexos es presenta el model) ha servit per 

a recollir les dades més significatives: nom de la institució/entitat, tema, adreça 

de contacte, telèfon i/o fax, correu electrònic, la URL del lloc web de l’entitat, 

horari i relació dels serveis més importants que presta.  

 

Aquest treball ha permès al final elaborar els següents documents: 

 

• Guia temàtica integral dels serveis locals: relació per temes de 

tots els serveis locals amb les dades definides en el formulari. 

 

Imatge 4.3.1. Guia d’atenció al ciutadà nouvingut (serveis). 

 



69 Disseny d’un sistema d’informació per als nouvinguts estrangers a Olot: “EL SINO”.   

© Montse PLANA BASSOLS (2005/06-1)   

 

• Guia individualitzada dels serveis classificats per tema: relació de 

les institucions que presten el servei temàtic concret. 

Imatge 4.3.2. Guia temàtica de serveis 

 

La presentació a la web de la guia de serveis segueix una estructura diferent a 

vista anteriorment ja que s’ha optat per donar-li una visualització semblant a la 

que tindria en una guia impresa: 

Imatge 4.3.3. Guia temàtica de serveis a la web. 
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Fins aquí, hem vist els productes informatius més rellevants del sistema, els que 

són objecte del treball. Però també hem de parlar de la recopilació de la legislació 

en matèria d’estrangeria. 

En aquest cas, el sistema enllaça directament amb el document que conté la 

norma concreta. No obstant això, també s’ha utilitzat un formulari per a recopilar 

aquestes normes. En el formulari s’ha recollit la següent informació: títol de la 

llei, tipus de llei segons tema, conceptes que tracta, número de butlletí i la seva 

data de publicació, l’accés al text complet (correspondria a l’enllaç al document) 

i, si es té coneixement, l’enllaç a la web. Amb el tractament d’aquesta informació 

s’ha elaborat una guia legislativa en matèria d’estrangeria: 

 

Imatge 4.3.4. Guia legislativa en matèria d’estrangeria. 

 

Imatge 4.3.5. La legislació en matèria d’estrangeria a la web. 
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5. CONCLUSIONS. 

 

L’objectiu del treball era desenvolupar i aplicar un sistema d’informació integrat 

per al servei d’atenció al públic nouvingut estranger a la ciutat d’Olot. Aquest 

sistema havia de permetre recollir i emmagatzemar de forma estructurada la 

informació que acosti a aquests nouvinguts als serveis de què disposa la ciutat i 

als criteris per a aconseguir una normalització en la seva residència a l’estat 

espanyol. Per assolir aquesta fita s’havien plantejat una sèrie d’hipòtesis de 

treball. Ara al final del projecte, què s’ha aconseguit amb aquest treball ? 

 

• S’ha contribuït a evitar una fractura informativa de la població 

olotina, amb un accés més universal i equitatiu a la informació. 

El sistema d’informació dissenyat permet que els usuaris arribin 

a una informació que fins aquell moment no podia ser difosa per 

no gestionar-la. 

 

• S’han fet més accessibles els recursos i serveis, tant municipals 

com d’altres àmbits, disposant de la informació dels sistemes 

socials, educatius, laborals,... i difonent-les a través de 

l’elaboració de guies d’orientació.  

 

• S’ha establert un canal de comunicació entre l’administració i els 

altres agents implicats (institucions socials, els mateixos 

nouvinguts). És un sistema de consulta continu i àgil. 

 

• S’han adequat serveis municipals ja que el sistema d’informació 

permetrà una millor atenció i cabuda a tots els ciutadans. 

d’arribar al final havent assolit els objectius inicials. 

 

En definitiva, s’ha dissenyat i elaborat un Sistema d’Informació per als 

Nouvinguts a Olot (SINO) que permet la recopilació i difusió d’informació que 

afecta a una bona part de la ciutadania (el 16,70%): tràmits administratius, 

serveis municipals, directoris, recopilació legislativa, enllaços rellevants i un 

estudi de la població d’origen estranger que permetrà analitzar millor les 

necessitats informatives que puguin tenir. 
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En l’objectiu específic c2 es deixa clar que en el projecte estava previst 

únicament dissenyar un sistema de gestió de bases de dades, el qual estaria 

configurat amb una base de dades de tràmits i una base de dades de serveis 

temàtics. Les fases de creació, manteniment i explotació del sistema quedaven 

fora d’aquest treball. En el capítol “7. Annexos” s’inclou el document del disseny 

conceptual d’aquest sistema de gestió de bases de dades. 

 

Per tant, el projecte preveu introduir millores en el sistema d’informació amb la 

connexió a una base de dades que permetés la consulta “in situ” de la 

informació. Aquesta millora permetria parametritzar múltiples opcions de recerca 

i recuperació de la informació amb la consulta sobre diversos camps. També, 

facilitaria l’actualització de les dades del sistema.  

 

Però, també caldria estudiar la viabilitat d’ampliar el SGBD a altres bases de 

dades com podrien ser: un directori d’administracions, un directori de cossos 

diplomàtics i/o una base de dades que recopilés la matèria d’estrangeria. 
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7. ANNEXOS 
 
 
1. Model de formularis/fitxes per a la recollida de dades 
 
En el moment de realitzar la tasca de recollida de dades, s’han tingut que canviar 

alguns dels formularis dissenyats inicialment. Els motius són únicament perquè 

s’ha vist que algunes dades importants no quedaven reflectides en la fitxa 

prevista. A continuació presentem alguns models: 

 
Fitxa 7.1.1.  Fitxa inicial dels serveis locals 

SERVEI MUNICIPAL: XXX 
NOM ENTITAT  
TEMÀTICA  
ADREÇA  
TELÈFON – FAX  
CORREU ELECTRÒNIC  
PÀGINA WEB  
HORARI  
RELACIÓ DELS SERVEIS   

 
Fitxa 7.1.2. Fitxa inicial dels tràmits  

FITXA TRÀMIT: XXX 
NOM TRÀMIT  
DESCRIPCIÓ TRÀMIT  
REQUISITS DESTINATARIS  
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA  

Nom  

Adreça  

Tel. Fax  

e-mail  

Web  

ORGANISME COMPETENT 

Horari  

 
  

Fitxa 7.1.3.1. Formulari per a la recollida de dades estadístiques  
 
 

Nacionalitat(o país de naixement)/ Sexe 
Any 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Nacionalitat H D TOTALS H D TOTALS H D TOTALS H D TOTALS H D TOTALS H D TOTALS
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Fitxa 7.1.3.2. Formulari per a la recollida de dades estadístiques  
 
 

Nacionalitat-Sexe / Secció censal (distribució territorial) 
Districte: ___ Secció:___
Sector: _____________

Any 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Nacionalitat H D TOTALS H D TOTALS H D TOTALS H D TOTALS H D TOTALS H D TOTALS

 
 
 

Fitxa 7.1.3.3. Formulari per a la recollida de dades estadístiques  
 
 

Piràmide d’edat dels nouvinguts 
Any 2005

Procedència ESTAT ESPANYOL FORA DE L'ESTAT ESPANYOL

Piràmide d'edat H D TOTALS H D TOTALS

 
 

 
 
2. Mostra de fitxes de camp resultants de l’observació directa 
 
 
En aquest apartat es mostra algunes de les fitxes de camp resultants de 

l’observació amb els usuaris (els nouvinguts i el personal de l’administració) així 

com, també, de l’observació documental. En relació a aquest darrer aspecte, es 

podrà veure com alguna fitxa presenta algun canvi substancial en relació a la 

prevista inicialment (model de formulari/fitxa per als tràmits personals):
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Fitxa 7.2.1. Fitxes de camp sobre l’observació practicada als usuaris (el 
nouvingut i el personal) 

 

Data: Dilluns 10/ 10/ 05 
Fitxa camp: 01 
Demanda primera Resposta del personal 
Una persona de 
nacionalitat xinesa sol·licita 
informació sobre la taxa a 
pagar per a la renovació 
del permís de residència 

A primera instància se la deriva a la Subdelegació del Govern a 
Girona. L’usuària manifesta les inconveniències de desplaçament i 
malbaratament del temps. El personal de l’oficina decideix trucar 
a l’Administració Central per a obtenir la informació. La resposta 
obtinguda ha estat que l’usuari acudeixi a Girona on se la 
informarà recomanant que sigui puntual perquè hi ha una llista 
d’espera i un cop hagi pagat podrà tornar-hi a finalitzar els 
tràmits. Des de l’oficina local se li proporciona el telèfon 
d’Informació d’Estrangeria per a contactar-hi prèviament davant 
la impossibilitat d’establir contacte per part del personal de 
l’ajuntament.  

 
Data: Divendres 14/ 10/ 05 
Fitxa camp: 02 
Demanda primera Resposta del personal 
Una persona de 
nacionalitat india, la qual 
es va empadronar el 
3/5/05 ara demana 
certificat d’omissió 
presentant com a justificant 
de residència anterior al 
8/8/04 una resolució de la 
Delegació del Govern. 

Se li diu que és impossible fer-li ja que el termini del procés de 
normalització finalitzà el 7/5/05 i l’únic que se li pot expedir és el 
certificat d’empadronament. Se li comenta com és perquè el dia 
que va venir no el va sol·licitar. Respon que no en sabia res. Ell va 
anar a Girona a presentar sol·licitud el mateix 7/5/05 i li varen 
donar un termini de 15 dies per a presentar el certificat. 

 
Data: Divendres 14/ 10/ 05 
Fitxa camp: 03 
Demanda primera Resposta del personal 
Una persona equatoriana, 
casada amb un espanyol, 
ha reagrupat els seus tres 
fills, demana si els seus fills 
poden obtenir la 
nacionalitat espanyola tot i 
no ser fills del seu marit i 
també a quina escola li 
correspon. 

Se li informa que per temes de nacionalitat cal anar al Jutjat i allà 
li diran si poden o no i el que cal aportar.  Referent al tema 
d’educació se li diu que vagi a l’escola més propera (quan resulta 
que hi ha l’Institut Municipal d’Educació que gestiona les 
admissions i distribucions dels nens/es a les diferents escoles de la 
ciutat. 

  
Data: Divendres 14/ 10/ 05 
Fitxa camp: 04 
Demanda primera Resposta del personal 
Una persona colombiana 
vol ampliar el termini del 
visat, demana què cal fer i 
quines raons es poden 
al·legar 

Se li diu que això és competència del Ministeri de l’Interior i, que 
cal anar a la Subdelegació del Govern a Girona on li informaran 
de tot. Ell reitera si se’l pot informar de què cal portar per evitar 
fer dos desplaçaments amb pèrdua de temps. Se li reitera de nou 
la resposta inicial. 
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Fitxa 7.2.2.1. Exemple de fitxa d’un tràmit personal no governatiu estatal 
Dades del tràmit 

 
Nom tràmit Sol·licitud d'alta al padró d'habitants Codi 

tràmit 
AEMP 

Tipus tràmit Empadronament 
Descripció del 
tràmit 

Tràmit a fer quan una persona ve a viure a la ciutat procedent 
d'un altre municipi espanyol o d'un municipi estranger 

Full informatiu       
Qui ho pot demanar Tothom 

      
Resolució  Immediata 
Àmbit d’actuació Viure 
Òrgan competent Nom: Ajuntament d'Olot 

Adreça: Pg. Bisbe Guillamet, 10 17800 OLOT 
Telèfon – Fax: 972 279100 - 972 279108 
Adreça electrònica: ajuntament@olot.org 
Web: http:/ /ww2.olot.org 
Horari: De dilluns a divendres de 10 a 14 hores 

Legislació Llei 7_1985 bases regim local.pdf 
 

Tràmit relacionat       
 

Requisits 
 

Edat Majors de 18 anys 
De residència       
Situació familiar, econòmica 
i/o laboral 

      
 

De presentació Venir personalment, o a través d'una persona major d'edat 
degudament autoritzada, amb la documentació necessària. Els 
majors de 18 anys han de signar. Si s'inclou en un domicili on hi 
figuren persones inscrites, caldrà que la persona principal també 
vingui. Si l'alta afecta a un menor d'edat caldrà l'autorització del 
pare/mare. Si un d'ells no s'empadrona, cal igualment la seva 
autorització o documentació acreditativa de la custòdia del 
menor per part de la persona que s'empadrona amb ell. 

Altres requisits       
 

 
Documentació (relació de documents) 

 
Títol document Organisme emissor Tipus format 
DNI persones majors 14 
anys 

Comissaria de Policia (Ministeri Interior) 
 

Original 

Permís de residència o 
passaport 

Oficina d'Estrangeria Subd.Govern 
Consulat país origen 
 

Original 

Llibre família menors 
sense DNI 

Registre Civil 
 

Original 

Contracte lloguer 
habitatge 

Tria òrgan 
 

Original o còpia 

Contracte compravenda Tria òrgan 
 

Original o còpia 

Escriptures propietat Notari/Registre Propietat 
 

Original, còpia simple o 
fotocòpia 
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Fitxa 7.2.2.2. Exemple de fitxa d’un tràmit personal governatiu estatal 

 
Tipus tràmit Autoritzacions de residència 

 
Descripció A Espanya, un estranger pot estar-hi en situació d’estada i de residència temporal o permanent.  

 
Els règims especials que existeixen són: 
 

a) Situació d’estada: és la permanència a l’estat per un període no superior als 90 dies (veure vises i visats) 
 
b) Situació de residència: Són residents els estrangers que es troben a l’estat espanyol i disposin d’una autorització per a residir. Pot ser: 

 
a. Temporal: És la situació que autoritza a romandre a Espanya per un període superior a 90 dies i inferior a 5 anys. 
 
b. Permanent: És la situació que autoritza a residir a Espanya de forma indefinidament i treballar amb igualtat de condicions que els 

espanyols. Tenen dret a residència permanent els que hagin tingut residència temporal durant 5 anys de forma continuada. 
 

c) Estudiants: (vises estudiants). És estudiant, l’estranger que ve a Espanya amb l’objectiu de cursar o ampliar estudis o realitzar treballs d’investigació o 
formació, no remunerats. 

 
d) Apàtrides: El Ministre de l’Interior reconeixerà la condició d’apàtrida als estrangers que manifestant que no tenen nacionalitat reuneixen els requisits 

establerts en la Convenció sobre l’Estatut d’Apàtrides i els expedirà la documentació prevista a l’efecte. 
 

e) Indocumentats: L’estranger que es presenti davant dependències del Ministeri de l’Interior  acreditant que no pot ser documentat per les autoritats 
de cap país. 

 
f) Refugiats: La resolució favorable sobre la petició d’asil a Espanya suposarà el reconeixement de la condició de refugiat. 

 
Concurrència de circumstàncies especials: l’Administració podrà concedir una autorització de residència temporal per situació d’arrelament, així com per 
raons humanitàries, de col·laboració amb la justícia o altres circumstàncies especials que es determinin pel Govern 

 
Nom Oficina d'Estrangeria de la Subdelegació de Govern a Girona 
Adreça postal Gran Via Jaume I, núm. 17 
Codi Postal – Població 17001 GIRONA 
Telèfon – Fax       
Adreça electrònica  
Web http:/ /www.mir.es 

Òrgan competent 

Horari De dilluns a divendres de 9 a 14 hores 
 

Normativa aplicable LO 14_2003.pdf 
RD 2393_2004.pdf 

  
Relació tràmits: 

 
Codi 

tràmit 
Nom tràmit Àmbit actuació M odels sol·licituds Informació detallada 

ARTINCE Autorització de residència inicial per circumstàncies 
especials 

Viure 
 

Ex_01_RESIDTREB FI_25_ARTCE_INI.pdf 

ARTRNCE Autorització de residència per circumstàncies especials 
(RENOVACIÓ) 

Viure 
 

Ex_01_RESIDTREB FI_83_ARTCE_RN.pdf 

ARTINAR Autorització de residència inicial per arrelament Viure 
 

Ex_01_RESIDTREB FI_26_ARTARREL.pdf 

ARTEINI Autorització de residència inicial Viure Ex_01_RESIDTREB  
ARTEREN Autorització de renovació residència inicial Viure Ex_01_RESIDTREB FI_82_ARTEMP_RN.pdf 
AREPERM Autorització de residència permanent Viure Ex_01_RESIDTREB FI_29_ARPERM.pdf 
ARECOMU Autorització de residència règim comunitari Viure ex16_REGCOMUNITARI.pdf FI_46_COMUNITARIS.pdf 

FI_47_FAM_NO_COMU.pdf
FI_62_COMUNITARIS.pdf 

ARMEESP Autorització de residència per a menors estrangers 
nascuts a Espanya 

Viure Ex_01_RESIDTREB FI_60_MENOESP.pdf 

ARMEEST Autorització de residència per a menors estrangers no 
nascuts a Espanya 

Viure Ex_01_RESIDTREB FI_90_MENOEST.pdf 

ARRGFAI Autorització inicial de residència per reagrupació familiar 
i visat de residència 

Viure ex10_VISATRESIDREAGFAM.pdf 
Ex_01_RESIDTREB 

FI_30_REGFAM.pdf 

ARRGFAR Autorització de renovació de residència per reagrupació 
familiar 

Viure Ex_01_RESIDTREB FI_82_REGFAM_RN.pdf 

MOCESRT Modificació de situació per circumstàncies especials a 
residència temporal 

Viure Ex_01_RESIDTREB FI_86_RCE A RT_MOD.pdf 

SOESAPA Sol·licitud de l’Estatut d’Apàtrida Viure ex15_APATRIDA.pdf  
PERESTA Sol·licitud de pròrroga d’estada  Viure ex12_PRORROGAESTADA.pdf FI_39_PROESTADA.pdf 
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Fitxa 7.2.3. Fitxa d’un servei municipal 

 
 

Fitxa 7.2.4. Fitxa per a la legislació 
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Fitxa 7.2.5. Fitxa per al directori d’administracions 

 
 

Fitxa 7.2.5. Fitxa per a la guia de cossos diplomàtics 
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3. Guió de les entrevistes a experts. 
 
 
El guió de l’entrevista a realitzar als dos experts seleccionats, la cap del 

Departament d’Atenció al Públic de l’Ajuntament d’Olot i al tècnic d’immigració 

del Consorci de Benestar Social de la Garrotxa, s’ha elaborat a partir d’una 

acurada elecció de les preguntes i introduint les preguntes proposades per la 

consultora del treball. El guió final ha estat el següent: 

 

Fitxa 7.3.1.- Guió de l’entrevista als experts 

Lloc i data entrevista  
Nom entrevistat  
Càrrec funcional  
Guió: 

1. En els darrers anys els organismes locals viuen directament el fenomen de la migració, 
vostè creu que els nouvinguts a la ciutat estan ben informats de tots els tràmits ? 

2. Quins tràmits els hi preocupen més ?  
3. Si tenen alguna informació, d’on creu que l’han rebut ? de l’administració, d’amics seus, 

d’agents socials, ...?. 
4. Tenen coneixement d’on cal anar per als diferents tràmits i del que cal portar ? Creu 

que es desplacen més vegades de les necessàries ? 
5. Tenen coneixement de la llei en matèria d’estrangeria ?, si es produeixen canvis estan 

al cas ràpidament ? 
6. Creu que el departament pot informar-los amb precisió ? Si no tenen la informació com 

la cerquen i de quina forma els hi lliuren ? 
7. Quines millores es podrien introduir dins l’actual sistema que acostessin al nouvingut a 

l’administració ? 
8. Creieu que seria necessari crear una Oficina d’Informació al Nouvingut ? o amb l’actual 

sistema centrat en agents socials i amb consultories privades és suficient o per contra 
l’administració hauria de crear un servei públic ?.... 

9. ..... 
 

 

Fitxa 7.3.2.- Transcripció parcial d’una de les entrevistes realitzades 

Lloc i data entrevista 3-11-2005 
Nom entrevistat Xevi casademont 
Càrrec funcional Tècnic pla immigració garrotxa 
Guió: 

1. En els darrers anys els organismes locals viuen directament el fenomen 
migració, vostè creu que els nouvinguts a la ciutat estan ben informats d
els tràmits ? 

2. Quins tràmits els hi preocupen més ?  
3. Si tenen alguna informació, d’on creu que l’han rebut ? de l’administ

d’amics seus, d’agents socials, ...?. 
4. Tenen coneixement d’on cal anar per als diferents tràmits i del que cal po

Creu que es desplacen més vegades de les necessàries ? 
5. Tenen coneixement de la llei en matèria d’estrangeria ?, si es produeixen c

estan al cas ràpidament ? 
 

6. Creu que el departament pot informar-los amb precisió ? Si no ten
informació com la cerquen i de quina forma els hi lliuren ? 

7. Quines millores es podrien introduir dins l’actual sistema que acostess
nouvingut a l’administració ? 

8. Creieu que seria necessari crear una Oficina d’Informació al Nouvingut ? o
l’actual sistema centrat en agents socials i amb consultories privades és suf
o per contra l’administració hauria de crear un servei públic ?.... 

9. ..... 
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1. En els darrers anys els organismes locals viuen directament el fenomen de la migració, 

vostè creu que els nouvinguts a la ciutat estan ben informats de tots els tràmits ?  
 
En general penso que no estant molt ben informats, ja sigui per problemes lingüístics o per 
desconeixement de les pautes de funcionament de la societat d’acollida.  
De totes maneres, penso que els necessitats més bàsiqiues sí que estant cobertes (padró, 
targeta sanitària, i educació) però altres aspectes potser no estant del tot clars. 
Clar planificar millor els temes d’acollida a la ciutat i la coordinació entre els diferents serveis 
que fan assessorament (de tot tipus) haurioeb de millorar la seva coordinació) 
 
2. Quins tràmits els hi preocupen més ?  
 
Empadronament 
Targeta sanitària 
Escolarització 
 
Altres tràmits relacionats amb la documentació d’estrangeria (no competència de l’ajuntamen 
ent) + 
 
3. Si tenen alguna informació, d’on creu que l’han rebut ? de l’administració, d’amics seus, 

d’agents socials, ...?. 
 
En un primer moment penso que les xarxes socials que tenen al municipi els hi són molt útils ja 
que es fa una primera derivació als serveis on poden aconseguir la informació.  
 
Una vegada entren en els circuits normalitzats d’informaciío municipal es tornen més autònoms  
i entre en certa manera al circuit de serveis de l’Administració ública o d’altres entitats socials 
(sindicats, ong’s, etc.) 
 
Una altra canal de participació és a travñés de les mateixes associacions d’immigrants 
 
4. Tenen coneixement d’on cal anar per als diferents tràmits i del que cal portar ? Creu que es 

desplacen més vegades de les necessàries ? 
 
En general crec que no tenen tota la informació 
 
Hi ha descoordinacions entre les diferents administracions a l’hora d’informar i derivar a on 
s’han de fer determinats tràmits.  
 
Cal millorar els circuits de derivació i posar en comú les informacions entre diferents serveis per 
evitar desplaçaments innecessàris 
 
5. Tenen coneixement de la llei en matèria d’estrangeria ?, si es produeixen canvis estan al 

cas ràpidament ? 
 
Tenen coneixement dels diferents punts d’informació que hi ha a la ciutat on es presta 
assessorament en matèria d’estrangeria. 
 
També se’ls hi notifica informaciió d’aquest tipus en casos extraordinària i es fan sessions per 
explicar les novetats que hi piguin haver (ex: procés de normalització) 
 
6. Creu que el departament pot informar-los amb precisió ? Si no tenen la informació com la 

cerquen i de quina forma els hi lliuren ? 
Penso que l’oficina d’atebnció al ciutadà hauria de ser l’espai en el qual es facilita tota la 
informació (al conjunt de la ciutadania) 
 
Calen més recursos perquè el personal del padró pugui atendre amb més qualitat ja que 
actualemtn estant fent un esforç mlt imortant sense gaires recursos humans 
 
Al dotar els servei de recursos de traducció per casos puntuals 
 

/...
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4. Disseny del sistema d’informació 
 
 
 

Esquema 7.4.1. Nivells del SI 

            

    

            

  

   

            

  

 

Esquema 7.4.2. Agents implicats en el SI 

 

 

 

 

 

 

            

             

 

 

 

 

 

 

Les dades són recopilades de fonts diverses i són introduïdes al SI, un cop han 

estat processades i tractades. Un procés addicional és la generació de noves 

dades per a obtenir documents representatius. A continuació representem 

l’esquema general d’aquest SI: 

Nivell estratègic 
Fins i eixos 

Integració informativa 

Nivell tàctic 
Línies de treball 

Coneixement i anàlisi 
de la realitat 

Adequar els serveis a la 
diversitat cultural 

Nivell operatiu 
Instruments 

Sistema d’informació per als nouvinguts estrangers 
a Olot 

Subdelegació 
del Govern 

 
Ajuntament 

d’Olot 

Secretaria per a la 
Immigració : 

tècnic 
d’immigració 

Consell 
Comarcal  

Ciutadania 
nouvinguts  

Entitats, ONGS, 
associacions 
d’immigrants  

EL SINO 
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Esquema 7.4.3. Esquema general del SINO. 

 

 

 

 

            

      

 

 

 

            

            

            

            

            

            

  

 

 

 

 

Exemple 7.4.4. El Sistema d’informació 

 

    Ajuntament d’Olot 

      

 

 

      

 

 

 

        

 

FONTS DIVERSES 

DADES I METADADES 

 
 
Seleccionar 
Generar 
Agregar 

SISTEMA D’INFORMACIÓ 

 
Dades 
Metadades 

WEB DEL SINO 

ONG 

Associació 
d’immigrants 

Nouvinguts 

Consell 
comarcal 

Agents 
socials 

Connexions 
telemàtiques 

 
Fitxers 

 
Línia directa 

 
Web del SINO 

 
Punt d’Atenció 

al Ciutadà 

 
Padró 

d’habitants 

 
Ministerio 

del Interior 

 
Ministerio de 

Asuntos Exteriors 
y Cooperación 

Ministerio 
de Justicia 

 
Altres 
BBDD 
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5. Disseny conceptual i implementació del SGBD. 
 
En les següents pàgines s’adjunta el contingut del document “MEMÒRIA SOBRE 

EL PROJECTE DE CREACIÓ D’UN SGBD PER AL SISTEMA D’INFORMACIÓ “SINO”” 

el qual recull el disseny conceptual d’un SGBD per al nostre sistema. 

 

Pel que fa a la fase d’implementació es presenta una esfera teòrica d’aquesta 

fase amb la relació de les diferents tasques que caldrà portar a terme, sense 

planificar-les. 

 

El calendari d’implementació podria ser a mig termini ja que per a molts 

processos de recollida de dades s’han tingut que dissenyar algunes taules: els 

serveis, les administracions, els cossos diplomàtics, les normes legislatives. En 

relació al cost econòmic es preveu que aquest seria reduït ja que l’organització ja 

disposa de la infraestructura informàtica necessària. Potser caldria perfilar l’equip 

humà que se n’hauria de fer càrrec de la posada en marxa i de qui farà el 

manteniment tant estructural com dels continguts. Avui en dia, la creació i 

manteniment de la web institucional està al càrrec d’una empresa informàtica, 

amb la supervisió dels tècnics informàtics i el d’Organització i processos de 

l’Ajuntament. La gestió dels continguts, en gran part, està a càrrec del propi 

usuari.  

 

Aquest darrer fet suposa que algú de l’oficina d’atenció al públic se n’hauria de 

fer càrrec, ja que l’Ajuntament no disposa d’una persona encarregada de la 

gestió de la informació.   
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1. L’escenari del projecte 
 
 
Dins el projecte de disseny i creació d’un sistema d’informació per als nouvinguts 
estrangers d’Olot s’ha previst el disseny conceptual de dues bases de dades que 
configurarien el sistema de gestió documental del sistema. La informació crítica que 
gestionarien les dues bases de dades seria, per un costat, la relacionada amb els tràmits 
que hauran de configurar la guia d’orientació bàsica i, per l’altre, els serveis temàtics que 
configuraran la guia de serveis locals.  
 
Es pretén que aquest sistema pugui oferir una selecció acurada dels tràmits 
administratius (descripció del tràmit, òrgans competents, regulació, formularis, 
documentació que cal adjuntar, lloc de presentació,...) i una selecció temàtica dels 
serveis locals que poden ser rellevants per a les persones d’origen estranger que 
conviuen a la ciutat d’Olot i per a l’administració disposar d’un instrument per a la gestió 
de la diversitat. 
 
Aquest sistema vol donar suport al: 
 

• Personal de l’Oficina d’Atenció al Públic de l’Ajuntament d’Olot. 
 
• Tècnics d’immigració de l’administració. 

 
• Agents socials que professionalment realitzen tasques d’assessorament i 

orientació als immigrants: Càritas, C.I.T.E7 de Comissions Obreres i de la Unió 
General de Treballadors.  

 
• Les persones d’origen estranger que demanden accedir a la informació que els 

ajudi a “normalitzar” la seva situació de residència amb igualtat de condicions que 
tenen els autòctons,  

 
Aquest públic objectiu satisfarà les seves necessitats si la informació que conté el sistema 
ha estat prèviament seleccionada, processada i tractada. 
 
 
2. Informe d’oportunitat 
 
2.1. Propòsit i objectius 
 

• Propòsit general: Crear un sistema documental únic per a gestionar la informació 
de la base de dades de la guia d’orientació bàsica (tràmits) i de la guia de serveis 
locals (guia temàtica de serveis que pot trobar el ciutadà) i que s’implantaria8, 
més endavant, a la pàgina web. 

 
• Objectius específics:  

 
o Centralitzar i integrar la informació més rellevant del sistema: els tràmits i 

els serveis. 
o Optimitzar i integrar els recursos existents en les diferents administracions 

i que estan enfocats a orientar i assessorar als ciutadans d’origen 
estranger. 

o Facilitar l’accés immediat a la informació. 
o Proporcionar suport a l’equip humà de la ciutat (personal de l’Ajuntament 

d’Olot, tècnics d’immigració i agents socials) i a les activitats que 

                                                 
7 C.I.T.E : Centre d’Informació de Treballadors Estrangers. 
8 El sistema d’informació projectat actualment  recull el disseny conceptual del sistema de gestió 
documental i el disseny i la creació d’un lloc web. 
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desenvolupen sobre l’orientació i l’assessorament dels estrangers, facilitant 
el seu procés d’adaptació i convivència. 

 
2.2.  Actors principals i entorn de la SAH 
 

• Persones: 
 
o Personal de l’administració i els ciutadans d’origen estranger. 
o L’entorn de la SAH integrat per les administracions, les entitats i les 

associacions que disposen de recursos d’informació fonamentalment via 
web però sense descartar els recursos que hom pot trobar en guies 
impreses. 

o L’entorn de la SAH integrat per usuaris externs com són els agents socials i 
altres associacions i/o organitzacions no governamentals vinculades amb la 
temàtica de l’estrangeria i el seu procés de normalització. 

 
• Coses:  
 

o L’Ajuntament d’Olot com a propietària del sistema 
o L’entorn del SAH corresponent a webs, guies, fulls informatius, formularis, 

... de la temàtica tractada. 
 
2.3. Públic objectiu 
 
Categories d’usuaris potencials identificables: 

 
• Personal de l’administració local, específicament els de l’àmbit del padró 

d’habitants i genèricament els de l’oficina d’Atenció al Públic, així com també el 
personal encarregat de la gestió documental. 

 
• Els ciutadans/nes d’origen estranger nouvinguts a la ciutat com a usuaris de la 

informació a aplicar de forma pràctica en els processos de normalització de la seva 
situació residencial i/o laboral en el país i per a cercar la igualtat de condicions en 
l’accés a la informació. 

 
• Tots els agents socials, associacions i/o organitzacions a les quals se’ls hi asseguri 

l’accés a la informació pertinent per al desenvolupament de les seves tasques 
d’assessorament i orientació als estrangers nouvinguts. 

 
• Els col·legis d’advocats, gestories i els professionals que estan o poden estar 

vinculats en temes d’immigració i estrangeria, considerant que està previst que en 
un futur es disposi d’un sistema de consulta i/o altres formes d’explotació (guies 
impreses, fulletons, manuals,...) en línia des del lloc web. 

 
 
2.4. Activitats més rellevants 
 

• Metodologia i innovació documental col·laborant i desenvolupant material i eines 
que donaran suport en un futur al sistema d’informació per als nouvinguts d’origen 
estranger a Olot. 

 
• Difusió del coneixement i de la informació que conté el SAH a nivell intern i a 

nivell extern. 
 

• Investigació documental bibliogràfica i en línia. 
 

• Exposició de guies, fulls, manuals, legislació. 
 

• Personalització d’entorns, serveis i continguts. 
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2.5. Identificació i característiques més rellevants de les entitats candidates a 

ser enregistrades (SER) 
 

• Els tipus d’entitats que quedaran representades en el SGBD del sistema 
d’informació per als nouvinguts d’origen estranger seran: un directori 
d’organismes, una guia de serveis municipals organitzada temàticament, una guia 
d’orientació bàsica organitzada per àmbits (viure, treballar, família i serveis 
socials, salut i viatjar) suport en un futur al sistema d’informació per als 
nouvinguts d’origen estranger a Olot. 

 
• El SGBD presentarà un conjunt d’atributs per a cada entitat que, a efectes del 

tractament en camps, es dividirien en dos grans grups: 
 

o Atributs rellevants del SGBD: com ara la temàtica, l’àmbit, el camp, el nom 
de l’entitat, de l’organisme, del tràmit,.... 

 
o Elements de control i gestió: com ara el número de registre, la data d’alta 

en el SGBD,... 
 

 Taula atributs 
Entitat 1 

Taula atributs 
Entitat 2 

Taula atributs 
Entitat 3 

Elements 
rellevants de 
les entitats 

ÒRGAN 
TEMÀTICA 
SERVEIS 

NOM TRÀMIT, CODI 
TRÀMIT, TIPUS TRÀMIT, 
DESCRIPCIÓ, 
SOL·LICITANT, 
RESOLUCIÓ, ÀMBIT, 
ÒRGAN, LEGISLACIÓ 
APLICABLE, REQUISITS, 
FORMULARI, DOCUMENT 

ÒRGAN, TIPUS 
ENTITAT, ADREÇA, 
TELÈFON-FAX, 
CORREU ELECTRÒNIC, 
WEB, HORARI 
 

Elements de 
control i 
gestió 

FITXA SERVEI 
DATA ALTA 

FITXA TRAMIT 
DATA ALTA 

FITXA ENTITAT 

 
• Com que el SGBD queda bastant clar que hauria de gestionar com a mínim tres 

models de registre: 
 

o Un model de registre per a organismes/entitats 
o Un model de registre per a la guia temàtica de serveis locals. 
o Un model de registre per a la guia d’orientació bàsica de tràmits. 

• Es comenta el fet de mínim tres models perquè es podria considerar el disseny de 
quatre models de registre: un per a organismes, un altre per a entitats i els altres 
dos models els ja comentats abans. No obstant això, és més que probable 
l’existència de dades redundants en un model i en l’altre amb el registre d’una 
entitat oferint serveis locals i a l’hora intervenint en tràmits bàsics per als 
estrangers. 

 
• La relació entre els possibles candidats a entitats seria: 

 
o N:M : entre les entitats 1-3 i 1-2 ja que un òrgan (entitat) pot tramitar 

diferents tipus de tràmits/serveis i un tràmit o servei pot ser ofert per 
diversos òrgans. 

 
 
2.6. Identificació del problema o de l’oportunitat a resoldre pel SGBD. 
 
 

• Disposar d’un instrument de gestió i consulta tant pel personal com pels tècnics 
i/o professionals i els ciutadans dins de l’àmbit d’estrangeria per tal de facilitar 
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l’accés a la informació crítica que els posi en igualtat de condicions a la resta de 
ciutadans.  

 
• Disposar d’una eina de gestió informativa per als professionals de documentació 

que els permeti un millor coneixement de les diferents fonts d’informació 
seleccionades d’entre aquelles que els hi pugui resultat més adequades per a la 
consulta del tema concret tractat. 

 
 

3. Diccionari de dades 
 

 
Entitat 1 : Guia temàtica de serveis municipals 

 
 Camp: ORGAN 
Etiqueta Òrgan 
Domini Nom de l’organisme competent del tràmit o servei 
Tipus de data Alfanumèrica 
Indexació Si 
Llengua La de l’òrgan 
Tractament documental NP. 
Obligatori Sí. Si no n’hi ha o es desconeix s’indicarà com a: No 

identificat 
Observacions Es podrà assignar més d’un organisme a un mateix 

registre. 
Exemple: Sol·licitud d’ajut per a l’habitatge pot tenir 
competències: La Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament d’Olot. 
També es podrà crear un nou registre si l’analista 
considera que el tema del servei ho requereix. 
Exemple: Administració        Ajuntament d’Olot 
               Joventut i Esports  Ajuntament d’Olot.  

 
 Camp: TEMÀTICA 
Etiqueta Tematica 
Domini Indicació sintètica de les principals temàtiques on es 

poden englobar els serveis 
Tipus de data Alfanumèrica 
Indexació Si 
Llengua Del servei de documentació de l’Ajuntament 
Tractament documental Llenguatge controlat tancat. Llista de valors admesos: 

administració, cooperació i solidaritat, cultura, 
educació, habitatge, joventut i esports, 
laboral/formació, mitjans de comunicació, sanitat i 
salut, seguretat ciutadana, servei d’atenció a 
l’immigrant, serveis d’interès, serveis socials, 
transport i comunicacions i turisme. 

Obligatori Si 
Observacions La norma bàsica consisteix a assignar a cada registre 

a una única categoria de síntesi. Si el recurs es pot 
assignar a més d’una categoria, l’analista escollirà la 
més significativa. No es podrà assignar més d’una 
categoria a un mateix registre 
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 Camp: SERVEIS 
Etiqueta Serveis 
Domini Descripció textual dels diferents serveis que ofereix 

l’entitat. 
Exemple: Atenció al ciutadà. 
               Padró d’habitants. 
               Gestió tributària i recaptadora. 
               Expedició de documents i serveis 
administratius 
               Ajuts i prestacions econòmiques.... 

Tipus de data Alfanumèrica 
Indexació No 
Llengua Del servei de documentació de l’Ajuntament 
Tractament documental NP. 
Obligatori Si 
Observacions La norma bàsica consisteix a assignar tots els serveis 

identificables que ofereix l’entitat. L’analista haurà 
d’identificar i agrupar els serveis tenint en compte el 
camp “Tematica”.  

 
 Camp: FITXA SERVEI 
Etiqueta NumReg. 
Domini Número de registre que indicarà, a més, el número de 

fitxa del servei 
Tipus de data Numèrica 
Indexació Sí. 
Llengua NP 
Tractament documental NP 
Obligatori Si. 
Observacions ---- 

 
 
 

 Camp: DATA ALTA 
Etiqueta Alta 
Domini Data en què el registre és introduït al directori 
Tipus de data Data 
Indexació Sí. 
Llengua NP 
Tractament documental NP 
Obligatori Si. 
Observacions ---- 

 
Entitat 2 : Guia d’orientació bàsica de tràmits 
 
 Camp: NOM TRAMIT 
Etiqueta Nom 
Domini Nom propi o atribuït al tràmit 
Tipus de data Alfanumèrica 
Indexació Si 
Llengua El del servei de documentació 
Tractament documental NP 
Obligatori Si 
Observacions ----- 
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 Camp: CODI TRAMIT 
Etiqueta Codi 
Domini Nom abreviat atribuït al tràmit 
Tipus de data Alfanumèrica 
Indexació Si 
Llengua El del servei de documentació 
Tractament documental NP 
Obligatori Si 
Observacions La longitud del camp serà de cinc caràcters textuals 

 
 Camp: TIPUS TRAMIT 
Etiqueta Tipus 
Domini Indicació sintètica dels principals tipus de tràmit on es 

poden classificar cada tràmit 
Tipus de data Alfanumèrica 
Indexació Si 
Llengua Del servei de documentació de l’Ajuntament 
Tractament documental Llenguatge controlat tancat. Llista de valors admesos: 

autoritzacions de residència; certificacions, informes, 
cèdules,...; obtenció nacionalitat espanyola; 
empadronament; autoritzacions per a estudiants; 
educació obligatòria; formació contínua, ajuts o 
prestacions econòmiques; autoritzacions de residència 
i treball; afiliacions, identificacions,...; assistència 
sanitària i documentació per a l’entrada/sortida del 
país 

Obligatori Si 
Observacions La norma bàsica consisteix a assignar a cada registre 

a una única categoria de síntesi. Si el recurs es pot 
assignar a més d’una categoria, l’analista escollirà la 
més significativa. No es podrà assignar més d’una 
categoria a un mateix registre 

 Camp: DESCRIPCIÓ TRAMIT 
Etiqueta Descripció 
Domini Descripció o resum textual del tràmit: què és, 

finalitats,....  
Tipus de data Alfanumèrica 
Indexació No 
Llengua Del servei de documentació 
Tractament documental NP 
Obligatori Si. Si no hi ha descripció: Informació detallada 
Observacions En el cas de “Informació detallada” es donarà l’accés 

a documents annexos o enllaços on obtenir informació 
sobre el tràmit. 

 
 Camp: SOL·LICITANT 
Etiqueta Sol·licitant 
Domini Descripció o resum textual de les persones que tenen 

la possibilitat de sol·licitar el tràmit.  
Tipus de data Alfanumèrica 
Indexació No 
Llengua Del servei de documentació 
Tractament documental NP 
Obligatori Si. Si no n’hi ha o no s’ha identificat: No identificat 
Observacions ----- 
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 Camp: RESOLUCIÓ 
Etiqueta Resolució 
Domini Descripció o resum textual sobre el termini de 

resolució i/o vigència d’aquesta.  
Tipus de data Alfanumèrica 
Indexació No 
Llengua Del servei de documentació 
Tractament documental NP 
Obligatori No 
Observacions ----- 
 
 Camp: AMBIT 
Etiqueta Àmbit 
Domini Indicació sintètica del principal àmbit on s’ubica el 

tràmit 
Tipus de data Alfanumèrica 
Indexació Si 
Llengua Del servei de documentació 
Tractament documental Llenguatge controlat tancat. Llista de valors admesos:  

Viure, Treballar, Educació, Habitatge, Família i Serveis 
Socials. Salut i Viatjar 

Obligatori Sí 
Observacions La norma bàsica consisteix a assignar a cada registre 

una única categoria de síntesi. Si al registre se li pot 
assignar més d’una categoria, l’analista escollirà la 
més significativa o que tingui més incidència. 

 
 Camp: ORGAN 
Etiqueta Òrgan 
Domini Nom de l’organisme competent del tràmit 
Tipus de data Alfanumèrica 
Indexació Si 
Llengua La de l’òrgan 
Tractament documental NP. 
Obligatori Sí. Si no n’hi ha o es desconeix s’indicarà com a: No 

identificat 
Observacions Es podrà assignar més d’un organisme a un mateix 

registre. 
Exemple: Sol·licitud d’ajut per a l’habitatge pot tenir 
competències: La Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament d’Olot. 

 
 Camp: LEGISLACIÓ APLICABLE 
Etiqueta Legislació 
Domini Descripció textual o resum de la llei aplicable al tràmit 

amb enllaç al document legislatiu 
Exemple: L.O. 14/2003  

Tipus de data Alfanumèrica 
Indexació No 
Llengua NP 
Tractament documental NP 
Obligatori Si. Si no s’ha identificat l’enllaç  a la web o document 

s’indicarà només amb el nom i si no s’ha identificat la 
normativa aplicable s’indicarà: No identificada 

Observacions Es podrà assignar més d’una legislació a un mateix 
registre 
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 Camp: REQUISITS 
Etiqueta Requisits 
Domini Descripció o resum textual dels requisits per a accedir 

o no al tràmit  
Tipus de data Alfanumèrica 
Indexació No 
Llengua Del servei de documentació 
Tractament documental NP 
Obligatori Si. Si no hi ha requisits: No identificats. O si els 

requisits són molt detallats: Informació detallada 
Observacions En el cas de “Informació detallada” es donarà l’accés 

a documents annexos o enllaços que recullin 
detalladament tos els requisits. 

 
 Camp: FORMULARI 
Etiqueta Formulari 
Domini URL al document que conté el formulari del tràmit 
Tipus de data Alfanumèrica 
Indexació No 
Llengua La del document 
Tractament documental NP 
Obligatori Si. Si no s’ha identificat s’indicarà com a tal: No 

identificat. 
Observacions Es podrà assignar més d’una URL a un mateix 

registre.  
 
 Camp: DOCUMENTS 
Etiqueta Documents 
Domini Relació textual dels documents que cal adjuntar al 

formulari per al tràmit.  
Tipus de data Alfanumèrica 
Indexació No 
Llengua La del document 
Tractament documental NP 
Obligatori Si. Si no s’ha identificat s’indicarà com a tal: No 

identificat. Es podrà assignar una URL a un document 
adjunt on contingui la relació documental. 

Observacions Es podrà assignar més d’una URL a un mateix 
registre. 

 
 Camp: FITXA TRAMIT 
Etiqueta NumReg. 
Domini Número de registre que indicarà, a més, el número de 

fitxa del tràmit 
Tipus de data Numèrica 
Indexació Sí. 
Llengua NP 
Tractament documental NP 
Obligatori Si. 
Observacions ---- 
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 Camp: DATA ALTA 
Etiqueta Alta 
Domini Data en què el registre és introduït al directori 
Tipus de data Data 
Indexació Sí. 
Llengua NP 
Tractament documental NP 
Obligatori Si. 
Observacions ---- 
 
Entitat 3 : Índex d’organismes 
 
 Camp: ORGAN 
Etiqueta Ôrgan 
Domini Nom propi o atribuït a la institució que ofereix el 

servei 
Tipus de data Alfanumèrica 
Indexació Si 
Llengua Nom propi entitat 
Tractament documental NP 
Obligatori Si 
Observacions ------ 
 
 Camp: TIPUS ENTITAT 
Etiqueta Tipus 
Domini Classe de responsabilitat respecte el registre 
Tipus de data Alfanumèrica 
Indexació Si 
Llengua Del servei de documentació 
Tractament documental Llenguatge controlat tancat amb els següents valors 

admesos: Servei, Tràmit i Servei/Tràmit 
Obligatori Si 
Observacions Es podrà assignar el valor Servei/Tràmit quan l’entitat 

subministradora del servei ho sigui també del tràmit. 
És a dir, quan l’entitat/organisme hagi de constar com 
a subministradora de servei o com a òrgan competent 
del tràmit. 

 
 Camp: ADREÇA 
Etiqueta Adreça 
Domini Descripció textual de l’adreça física i/o postal 

Exemple: Pg. Bisbe Guillamet, 10 
               17800 OLOT 

Tipus de data Alfanumèrica 
Indexació No 
Llengua NP 
Tractament documental NP 
Obligatori Si. Si no s’ha identificat s’indicarà com a tal: No 

identificada. 
Observacions ----- 
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 Camp: TELEFON_FAX 
Etiqueta Telefon_fax 
Domini Descripció textual del telèfon i el fax. 

Exemple: 972 279100 – 972 279108 
Tipus de data Alfanumèrica 
Indexació No 
Llengua NP 
Tractament documental NP 
Obligatori No 
Observacions En el cas que el registre conté més d’un número de 

telèfon i/o fax es separaran entre ells amb el signe 
textual “/”. 

 
 Camp: CORREU ELECTRONIC 
Etiqueta Correu electrònic 
Domini Descripció textual del correu electrònic 

Exemple: ajuntament@olot.org  
Tipus de data Alfanumèrica 
Indexació No 
Llengua NP 
Tractament documental NP 
Obligatori Si. Si no s’ha identificat s’indicarà com a tal: No 

identificada. 
Observacions En el cas que de que es disposi per al registre de més 

d’una adreça electrònica, l’analista haurà d’escollir la 
més significativa del servei.  

 
 Camp: WEB 
Etiqueta Web 
Domini URL de l’entitat i/o del servei 
Tipus de data Alfanumèrica 
Indexació No 
Llengua NP 
Tractament documental NP 
Obligatori Si. Si no s’ha identificat s’indicarà com a tal: No 

identificada. 
Observacions En el cas que de que es disposi per al registre de més 

d’una URL, l’analista haurà d’escollir la més 
significativa del servei.  

 
 Camp: HORARI 
Etiqueta Horari 
Domini Descripció textual de l’horari del servei 

Exemple: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.  
Tipus de data Alfanumèrica 
Indexació No 
Llengua NP 
Tractament documental NP 
Obligatori Si. Si no s’ha identificat s’indicarà com a tal: No 

identificada. 
Observacions ---- 
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 Camp: FITXA ENTITAT 
Etiqueta NumReg. 
Domini Número de registre que indicarà, a més, el número de 

fitxa de l’entitat 
Tipus de data Numèrica 
Indexació Sí. 
Llengua NP 
Tractament documental NP 
Obligatori Si. 
Observacions ---- 

 
 
4. Proposta de tractament documental i de controls terminològics 
 
 
Determinats camps del SGBD requeriran, com hem vist en el diccionari de dades, de 
controls terminològics o tractament documental: 
 

• Sistemes de classificació: S’aplica en tres camps de les diferents entitats. El camp 
“TEMÀTICA” estarà basat en un grup tancat de termes per a assignar el registre a 
una categoria molt sintètica corresponent a la temàtica en què s’identifica els 
serveis que ofereix l’entitat. En cas que un registre li correspongui més d’una 
categoria temàtica se li assignarà la que és més significativa i, si cal, es generarà 
el registre que s’identifiqui millor a l’àrea temàtica en qüestió. Exemple: 

 
 Ajuntament d’Olot  Administració 
 Joventut i Esports de l’Ajuntament d’Olot  Joventut i Esports. 

 
El camp “TIPUS TRÀMIT” també estarà basat en un grup tancat de termes que 
servirà per a assignar el registre a una categoria sintètica corresponent al tipus de 
tràmit en què s’identifica el tràmit. S’assignarà a cada registre a una única 
categoria de síntesi. Si el recurs es pot assignar a més d’una categoria, l’analista 
escollirà la més significativa. No es podrà assignar més d’una categoria a un 
mateix registre 
 
I finalment el camp “TIPUS ENTITAT” en què el grup tancat de termes s’utilitzarà 
per assignar una categoria sintètica al registre i correspondrà al tipus d’entitat 
identificable al servei i/o tràmit.  La norma bàsica serà la d’assignar el valor 
Servei/Tràmit quan l’entitat subministradora del servei ho sigui també del tràmit. 
És a dir, quan l’entitat/organisme hagi de constar com a subministradora de servei 
o com a òrgan competent del tràmit 

 
 
5. Descripció de les funcions i mètodes principals d’utilització i explotació del 

sistema 
 
 

• Funcions del sistema:  
 

o Funcions genèriques sobre els registres: 
 

 Edició 
 Eliminació 
 Modificació 
 Visualització 
 Selecció 
 Impressió 
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o Funcions específiques: 
 

 Exportació d’objectes dins o fora del sistema i el seu control segons 
els seus drets de propietat. 

 
• Mètodes principals d’utilització i explotació del sistema 
 

o Assignació de perfils d’usuari amb la corresponent identificació mitjançant 
un nom i una contrasenya. 

 
o Creació i disseny de mètodes de consulta amb la visualització d’una 

pantalla de consulta que permeti la seva interrogació (opcions i eines de 
cerca) i, si és possible, amb les dues opcions de cerca: bàsica i avançada 
amb l’ús d’operadors booleans i de proximitat, de la cerca en múltiples 
camps, disseny de formularis predefinits de consulta amb una selecció 
acurada dels camps més rellevants per a ser consultats, ... 

 
o Creació i disseny de diferents formats de visualització i de la posició dels 

botons de navegació, com: 
 

 Número màxim de registres que es visualitzaran a la vegada. 
 Botons de navegació que apareguin en la part inferior, superior o 

ambdues a la pantalla de visualització/informe després d’una 
consulta. 

 Que l’usuari pugui establir opcions de format d’informes resultats 
del procés de recerca. 

 
o Opcions d’impressió i exportació, especialment a través de la pàgina web 

dissenyada i creada com a resultat del sistema d’informació “SINO”. 
  

6. Esfera teòrica de la fase d’implantació del sistema. 
 

 
Dins la fase d’implantació del sistema, la qual queda fora del projecte de disseny del 
sistema d’informació “SINO”, s’haurà de planificar i realitzar les següents tasques: 
 

• Preparar el calendari de realitzacions i elaborar el pressupost de cost d’implantació 
del sistema. 

• Avaluar i preseleccionar els sistemes informàtics que reuneixin les característiques 
tècniques més apropiades per a aquest sistema. 

• Seleccionar el sistema informàtic més valorat en l’etapa anterior respecte a les 
funcionalitats que ofereixi: característiques dels camps, índex, la dimensió dels 
registres, la dificultat del disseny de l’estructura, alternatives d’indexació i/o 
ordenació, característiques d’estil, les opcions de recerca i camps recercables, les 
opcions de visualització i presentació dels resultats, la importació/exportació de 
registres, les opcions de validació, etc. 

• Formar al personal tècnic i realitzar les proves oportunes. 
• Realitzar canvis, reajustaments i/o introduir millores que siguin necessàries. 
• Definir les polítiques de seguretat i crear els perfils d’usuaris i grups 

administradors. 
• Assignar les diferents responsabilitats i iniciar el procés de selecció i captura de les 

dades rellevants. 
• Editar el llibre d’estil del SGBD, el qual haurà d’aportar inclòs el diccionari de 

dades i la normativa de tractament documental. 
• Formar als usuaris del sistema.  

 


