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Premi a Lleida per
promoure la
signatura digital
L’Agència Catalana de Certificació (CATCert) va atorgar
a Accés-Institut Municipal
d’Informàtica el premi a la
millor iniciativa d’ús i difusió
de la signatura electrònica en
les relacions entre administració i ciutadania per la seva
campanya de promoció de la
signatura digital.
El jurat de la tercera edició
dels premis CATCert de signatura digital va valorar la
campanya "La signatura a la

butxaca", que desenvolupa
l'Ajuntament de Lleida, per
mitjà d'Accés-Institut Municipal d’Informàtica, com també
altres accions portades a terme en la xarxa municipal de
telecentres i en el sector TIC
lleidatà.
Accés ha lliurat de manera
gratuïta als ciutadans 1.200
llapis de memòria USB amb
certificats de signatura
electrònica, que permetran
dur a terme un total de 250

Accés ha regalat 1.200 llapis de memòria amb certificats de firma digital.

tràmits, així com gestions de
totes les administracions. Alhora, Accés-IMI ha desenvolupat els aplicatius informàtics
que possibiliten la connexió

d'aquests certificats amb la
Carpeta Ciutadana, que integra, en un únic lloc web, tots
els tràmits de totes les administracions.

Fer gestions administratives i consultar informació de l’Ajuntament
i d’altres administracions és ara
més fàcil mitjançant els set terminals que la Paeria ha instal·lat en
edificis municipals, els anomenats
Punts d’Informació Ciutadana
(PIC). La iniciativa vol potenciar
la descentralització de la gestió
municipal per apropar-la als ciuta-

Lleida ha dedicat un homenatge a la figura del
seu fill il·lustre Enric Granados, amb un concert
a l'Auditori Municipal per celebrar el 140è aniversari
del naixement del músic lleidatà. L'acte ha inclòs
la presentació d'un vídeo biogràfic de Granados,
un recital de la mezzosoprano Marta Infante,
acompanyada al piano per Purificació Terrado,
l'actuació del grup Teatral TOAR, la representació
del ballet El Pelele per part de l'Escola de Dansa
de Lleida i un concert de piano de Jordi Farran.

Hermínia Sirvent

La Paeria ha instal·lat 7 terminals en edificis municipals per descentralitzar-la.

Multitudinari
homenatge a
Enric Granados

dans. Els PIC són terminals d’ús
públic connectats a través
d’Internet als serveis web de
l’Ajuntament de Lleida. Les unitats
donen accés a la informació municipal i també a les dades pròpies
de cada ciutadà. Així mateix, els
usuaris poden dur a terme gestions i, fins i tot, obtenir certificats
i volants.
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