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1. Govern i Ciutat 
UN GOVERN MÉS OBERT, EFICIENT I LIDERATGE PÚBLIC 

Transformació interna dels serveis digitals, reforçant la sobirania 

tecnològica i de les dades de ciutat. 

 Transformar i millorar els serveis de la ciutat en base a reptes: habitatge, 

salut, mobilitat sostenible, transició energètic 

Reducció de l’escletxa digital. Revisió de la regulació nacional respecte a 

l’activitat de les Administracions Públiques en el mercat telecom 

Oficina d’anàlisi de dades de la ciutat. Hackathons i pilots en   

Big Data (Habitatge, Energia, Mobilitat) Sobirania de dades  

per a la ciutadania. Data Commons. 

Pla de Transformació 

Digital del Sector 

Públic 

Tecnologies per 

transformar la ciutat 

i connectivitat per a 

tothom 

Infraestructures de 

dades de ciutat  

El passat 18 d’octubre el govern de la ciutat va aprovar la Mesura de Govern Pla Barcelona Ciutat Digital 2017-2020, 

Transició cap a la Sobirania Tecnològica.  

El Pla de Ciutat Digital es proposa resoldre els reptes de la ciutat i la ciutadania a través d’un ús més democràtic de la 

tecnologia, impulsant la innovació tecnològica i digital per un govern més obert, com a eina pel desenvolupament d’una 

economia plural que fomenti la transformació social i ambiental, i que afavoreixi la participació de la ciutadania.  

El pla gira al voltant de 3 eixos: 
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2. Pla de Transformació Digital (1/3) 

El Pla de Transformació Digital pretén canviar tant la forma de gestionar l’Ajuntament com la forma de 

relacionar-se amb els ciutadans i altres administracions, utilitzant els canals i les eines digitals com a nucli 

d’aquesta transformació. 

Es tracta d’un programa ambiciós que provocarà un canvi significatiu en la manera de treballar de l’organització, i 

necessitarà per tant de: 

 

 

 

L’èxit de la transformació no només consisteix en la introducció de noves eines informàtiques, sinó també en 

incorporar noves metodologies de generació i lliurament de serveis per part de l’IMI, d’acord amb les tendències 

tecnològiques actuals. 

Formació i tutoria en la 

gestió del canvi 

Garantia en la presa 

d’especificacions 

Un procés de 

comunicació 

Fer una 

administració 

sostenible 

Integrar sistemes 

per simplificar 

processos 

Facilitar l’accés a 

la informació pels 

treballadors 

Assolir uns 

sistemes més 

àgils 

Objectius estratègics 
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2. Pla de Transformació Digital (2/3) 

Els 8 eixos de digitalització de l’Ajuntament de Barcelona són els següents: 

Eficiència i 

Productivitat 

Proximitat 

Oficina sense 

papers 

Estalvi 

energètic 

Expedient 

comú 

Les dades, la informació ha de 

ser transparent a qui la 

proporciona i la usa 

Transparència 

Consistència 

informació 

Processos 

participatius 

Accés 

simplificat 

No més duplicitats: amb la 
digitalització de les dades, 
podem aspirar a dades 
consistents i unívoques. 

La digitalització simplifica 
els processos participatius 
–interns i externs- 

Amb la digitalització podrem 
accedir als servies municipals 
d’una forma simplificada i fàcil. 

Digitalitzant podem aconseguir 
solucions  més ajustades a les 
necessitats de cada col·lectiu  

Amb la digitalització com a 
frontera, podem aspirar a 

una gestió comú dels 
diferents tipus 
d’expedients. 

Amb la digitalització 
simplifiquem processos, 

estalviant en l’ús de 
maquinari duplicat  

La digitalització permet l’estalvi en 
recursos comuns, com paper, tòner i 

la duplicitat de la informació. 
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2. Pla de Transformació Digital (3/3) 

La Transformació Digital de l’Ajuntament col·loca al ciutadà en el centre del procés.  

Ajuntament proactiu en la 

relació amb el ciutadà 

Serveis pensats per al 

ciutadà i Administració 

preparada per servir-lo 

Transparència i accés a la 

informació del ciutadà estarà sempre 

garantida pel canal telemàtic 

Mitjans digitals personals seran els 

prioritaris per la relació ciutadà-

Ajuntament 

L’Ajuntament consolida i associa de manera 

unívoca les dades del ciutadà, de les seves 

actuacions i del territori 

Els serveis es prestaran per via digital 

Simplificació i unificació dels criteris de 

tramitació i actuació administrativa corporativa 

El document administratiu ha 

d’estar suportat només en 

documents i expedients electrònics 

L’Ajuntament implementarà mecanismes 

d’interoperabilitat per garantir que cap 

ciutadà hagi d’aportar cap document 

prèviament presentat a l’Ajuntament 

L’Ajuntament garantirà tot els procediments 

de la forma més eficient possible 
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3. Pla de Treball (1/3) 

Per tal de dur a terme el Pla de Transformació Digital s’ha definit una metodologia de treball que es detalla a 

continuació: 

 
 
 
 
 
 

• Definició dels criteris 

de priorització 

 

• Identificació del 

Portfoli d’iniciatives: 

o Iniciatives llei 

o Plans sectorials 

o Pla tecnològic 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

• Definició dels 

mecanismes de 

funcionament de la 

Comissió de 

Transformació Digital 

de l’Ajuntament 

(CTDB) 

 

• Aprovació dels 

criteris de priorització 

 
 
 
 
 
 

• Priorització global de 

totes les iniciatives 

per part de la CTDB 

Constitució 

CTDB 

Recollida de 

necessitats 

Priorització de 

les Iniciatives 
Aprovació Pla 

 
 
 
 
 
 

Per part de la CTDB: 

 

• Aprovació de la 

distribució temporal 

de projectes 

 

• Aprovació del Pla 

d’inversions 

Identificació 

iniciatives Pla TIC de 

Mandat 
 

Pla de 

Transformació 

Digital 
 

7 



3. Pla de Treball (2/3) 

Els principals àmbits d’actuació del Pla de Transformació Digital s’agrupen de la següent manera:  

Pla de 

Transformació 

Digital 

Atenció 

Ciutadana 

Mobilitat 

Drets Socials 

Expedient 

Digital únic 

Explotar les sinèrgies entre les àrees 

i fomentar la compartició de dades, 

documents i informació a nivell 

transversal 

Dades 

Ecologia 

Urbana 

Participació 

Gestió eficient 

Dades compartides Accessibilitat universal 

Cercar gestionar la mobilitat del trànsit rodat i dels 

vianants a la ciutat, mentre es vetlla per la seva 

accessibilitat a l’espai públic 

Administració Digital 

Fer ús de la tramitació electrònica com una 

palanca per a les administracions 

públiques per servir millor als ciutadans en 

eficàcia, eficiència, estalvi de costos, 

transparència i garanties de seguretat. 
 

Fer de Barcelona una ciutat més 

cohesionada socialment, on les 

persones puguin portar a terme els seus 

projectes vitals amb la màxima 

autonomia i igualtat. 

Transició ecològica Bon viure 

Dotar de recursos informatius, 

documentals, operatius i jurídics per al 

correcte acompliment de la legalitat 

vigent als agents involucrats en els 

procediments administratius, així com 

vinculats al paisatge urbà. 

Participació ciutadana 

Facilitar l’accés a la informació 

municipal, crear democràcia i fer 

publicitat de les polítiques i els serveis 

públics per afavorir la participació 

ciutadana 

Atenció personalitzada 

Satisfer les demandes d’informació sobre la ciutat, 

solucionar els tràmits municipals i atendre les 

queixes i els suggeriments sobre els serveis 

municipals 

Administració àgil 

Fer un ús més eficient i democràtic 

de la tecnologia.  
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3. Pla de Treball (3/3) 

Les principals iniciatives que cobreixen els àmbits prèviament descrits són:  

Mobilitat 

• Integració Centres Control de Trànsit i Operacions de l’Espai 

Públic 

• Millora del procés a zones restringides a districtes (pilona) 

• Pla de Mandat evolució Autoritas i Desenvolupament Plans 

d’Inspecció 

• Substitució PDA’s per nou dispositiu (hard i software) 

• Substitució pc’s embarcats (Kepler) 

Gestió eficient 

• Gestió del patrimoni 

• Impuls de la factura electrònica 

• Tramitació electrònica de subvencions 

• Sistema integral de contractació electrònica (SIBE) 

• Nou sistema subvencions rehabilitació (PAISA) 

• IMH Pla d’Hisenda-2a Fase 

Ecologia Urbana 

• Pla d’actuacions sobre enllumenat 

• Implementació de les tecnologies d’anàlisi de dades en la gestió 

dels residus urbans 

• Espai Verds i Biodiversitat: Inventari d’Espais Verds 

• Espais Verds: Sistema d’Informació a Territori 

• Plataforma de gestió del reg intel·ligent dels parcs i jardins de la 

ciutat 

Participació 

• Decidim Barcelona 

• Pla de Sistemes IBE 2017-19 

• Seguiments de les demandes ciutadanes i d’entitats als òrgans 

de participació 

• Actes digitals dels plenaris dels districtes 

Expedient digital únic 

• eArxiu: configuració, integració i migració nou gestor documental 

• Tramitació electrònica dels expedients de bústia ètica 

• Tramitació Electrònica de Llicències d’Obres, Antenes i Activitats 

(llicències) i esdeveniments 

• Gestió de Pocediments i Expedients 

• Mòduls: e-Administració, Interoperabilitat i Seguretat 

Drets Socials 

• Sistema d’Informació d’habitatge 

• Nou SI Llei de la Dependència 

• IMPULSEM- Nou Si CSS 

• Gestió dels equipaments gent gran 

• Nou SI Atenció Domiciliària i Àpats Socials 

• Renda mínima garantida 

• Aplicació matrimoni civils 

Atenció Ciutadana 

• Atenció Ciutadana 

• Nou ASIA 

• CRM 2016-2019 

• Portal d’Atenció Ciutadana 

Dades 

• Sistema Operatiu del ciutadà (City OS) 

• Quadre Comandament Gerència Municipal 

• Datamart Turisme 

• Cens de Locals i activitats: Habitatges i locals d’activitat 

econòmica, crítica per moltes activitats i ben parametritzada 

actualment 
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4. Estat de situació actual 

L’estat de situació actual del Pla de Transformació Digital de Barcelona es mostra resumidament: 

54% d’iniciatives en curs 

Nombre d’iniciatives 283 

Nombre d’iniciatives 

en curs 153 

22% Execució pressupost 

total 

Pressupost total 72M € 

Pressupost en 

execució 16M € 
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5. Reptes 

Els principals reptes que s’afronten al llarg del Pla de Transformació Digital són: 

Visió holística de 

l’organització 

Gestió del 

canvi 

Marc jurídic 
Impulsar una contractació pública àgil, creant un nou marc i noves regulacions 

per a un canvi a llarg termini més efectiu i sostenible, emmarcat en la Llei de 

contractacions del sector públic. 

Fomentar una visió transversal dels serveis que ofereix 

l’organització en detriment d’una visió compartimentada 

d’aquesta. 

Garantir una gestió del canvi eficient per minimitzar i gestionar 

l’impacte que comportarà la nova manera de treballar en el si de 

l’organització. 
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Moltes gràcies per la vostra atenció 
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