
Regidoria 

Àrea/Departament 

Projecte Pressupost % Executat
Incrementar i optimitzar els canals d'informació i comunicació, per escoltar i 

conèixer les opinions i la valoració que la ciutadania fa dels diferents serveis 

municipals, a través de:                                                                                                                                                                       

Potenciar l'ús de les xarxes socials com a canals de comunicació i informació

Cost incorporat a les despeses de personal i 

mitjans materials del departament 

d'Informàtica

100%

Processos participatius en xarxa (2017-2018) (Infraestructura tecnològica)

40.898,00 €, més el cost incorporat a les 

despeses de personal i mitjans materials del 

departament d'Informàtica i Participació 

Ciutadana

100%

Administració Electrònica: Modernitzar l'administració i millorar l'eficiència dels 

serveis municipals apostant i impulsant la implantació de l'administració 

electrònica a l'Ajuntament de Lleida, i complint els requeriments normatius que 

estableix la Llei amb la realització de diferents actuacions

1.098.813,00 €, més el cost incorporat a les 

despeses de personal i mitjans materials del 

departament d'Informàtica i Secretaria 

General

90%, continua la seva implantació

Gestió dels recursos municipals, la hisenda municipal i polítiques de 

transparència

Administració electrònica, Protecció de dades i Govern Obert
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Projecte Pressupost % Executat

Manteniment i ampliació dels tràmits administratius que es poden fer 

electrònicament  a través de la web municipal amb la finalitat de donar un 

millor servei als ciutadans, facilitar la seva realització i fer una administració més 

propera

414.418,00 €, més el cost incorporat a les 

despeses de personal i mitjans materials del 

departament d'Informàtica

90%, continua la seva implantació

Smart Green City Lleida. Estudi diagnosi de la situació de partida i actius per fer 

de Lleida una ciutat “Smart”, propostes de millora i estratègia de ciutat 

intel·ligent.

Implantació inicial del sistema operatiu de ciutat que ha de permetre una gestió 

proactiva dels actius i instal·lacions municipals i de la ciutat, el seu manteniment 

“Smart”, tan reactiu com proactiu, l’optimització energètica i la seva telemesura 

i telecontrol, així com una gestió “SMART” de tot el conjunt d’un mode integral.

100.000,00 €, més el cost incorporat a les 

despeses de personal i mitjans materials del 

departament d'Informàtica 

100%

Open Data. L'Ajuntament de Lleida posa a disposició de la ciutadania un conjunt 

de dades per tal de facilitar l'accés i la reutilització d'aquestes dades  

Cost incorporat a les despeses de personal i 

mitjans materials del departament 

d'Informàtica

90%, continua la seva implantació

Protecció de dades personals. L’Ajuntament de Lleida té com a objectiu 

l'adequada protecció de les dades personals, mitjançant l'establiment dels 

requeriments normatius i l'adaptació dels seus procediments al  Reglament (UE) 

2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 

protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i 

a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la nova llei de protecció de 

dades.

Cost incorporat a les despeses de personal i 

mitjans materials del departament 

d'Informàtica i Secretaria General

En execució
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