
Regidoria 

Àrea/Departament 

Projecte Pressupost % Executat

Creació de la Comissió Especial de Transparència en el Cartipàs Municipal

Cost incorporat a les despeses de 

personal i mitjans materials del 

departament  d'e-Administració  

Municipal dins la Secretaria General 

100%

Creació del Portal de Transparència

Cost incorporat a les despeses de 

personal i mitjans materials del 

departament  d'e-Administració  

Municipal dins la Secretaria General 

100%

Elaborar, publicar i mantenir actualitzats els continguts de publicitat activa

Cost incorporat a les despeses de 

personal i mitjans materials del 

departament  d'e-Administració  

Municipal dins la Secretaria General 

100 %                                                

(Actualització contínua)

Regidoria de la Gestió dels recursos municipals, la 

hisenda municipal i polítiques de transparència 

Transparència (Secretaria General)
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Projecte Pressupost % Executat

Incrementar la qualitat de les dades publicades i millora de l'accés a la informació publicada al Portal de 

Transparència (documents explicatius, descripcions de la informació, accés directe als continguts…)

Cost incorporat a les despeses de 

personal i mitjans materials del 

departament  d'e-Administració  

Municipal dins la Secretaria General 

100 %                                                

(Actualització contínua)

Incrementar la Transparència Municipal a través de la creació de nous indicadors propis que no 

provenen de les obligacions que es deriven de la Llei de Transparència, sinó del compromís d'aquest 

ajuntament per a la millora activa d'aquesta

Cost incorporat a les despeses de 

personal i mitjans materials del 

departament  d'e-Administració  

Municipal dins la Secretaria General 

100%

Elaboració i aprovació del Quadre de Compromisos de Transparència de l’Ajuntament de Lleida 

Cost incorporat a les despeses de 

personal i mitjans materials del 

departament  d'e-Administració  

Municipal dins la Secretaria General 

100%

Creació del tràmit de dret d’accés a la informació pública i garantir el compliment dels terminis de 

resposta a les peticions d'informació de la ciutadania

Cost incorporat a les despeses de 

personal i mitjans materials del 

departament  d'e-Administració  

Municipal dins la Secretaria General 

100%

Millorar els canals d’informació i comunicació a la ciutadania, així com la transparència,  mitjançant la 

implementació del sistema de Videoactes que possibilita la consulta de les sessions del Ple, així com 

l’ús de sistemes i instruments informàtics en la convocatòria i les actes de les sessions plenàries

42.517,89€                                                           

( Any 2017 )
100%

Adhesió de l'Ajuntament de Lleida a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación 

Ciudadana (FEMP) 

Cost incorporat a les despeses de 

personal i mitjans materials del 

departament  d'e-Administració  

Municipal dins la Secretaria General 

100%

Página 2



Projecte Pressupost % Executat

Promoure les eines de Bon Govern per enfortir la confiança dels ciutadans:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Adhesió al Codi de Bon Govern Local de la FEMP  

Cost incorporat a les despeses de 

personal i mitjans materials del 

departament  d'e-Administració  

Municipal dins la Secretaria General 

100%

• Creació d'un espai on l'Ajuntament ret comptes de l'acció de govern             

Cost incorporat a les despeses de 

personal i mitjans materials dels diferents 

departaments municipals i del 

departament  d'e-Administració  

Municipal dins la Secretaria General 

En execució

Participació en les avaluacions externes de Transparència:                                                                                                                                                                                                                   

• Transparència Internacional (ITA)

- 2017: l'Ajuntament de Lleida renova el 100% de Transparència ITA  i forma part dels 25 ajuntaments 

de tot l'Estat que aconsegueixen la màxima puntuació                                                                                                                                     

• Infoparticipa: obtenció del segell infoparticipa en totes les edicions del mandat, situant a 

l’Ajuntament de Lleida entre els Ajuntaments més transparents de Catalunya i assolint els següents 

percentatges per anys: 

- 2015: 100%

- 2016: 98'08%

- 2017/2018: 98'08%

- 2018/2019: en curs

Cost incorporat a les despeses de 

personal i mitjans materials del 

departament  d'e-Administració  

Municipal dins la Secretaria General 

100%
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