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IAS  -  Informàtica Ajuntament de Sabadell 
  

INFORME DE GESTIÓ 2018 

 
 
 
El procés de transformació integral iniciat per l’Ajuntament en el darrer any ha incidit de 
forma important en el desenvolupament de les actuacions del servei. 

Les actuacions previstes en el Pla d’Actuació 2018 s’han vist condicionades per la proposta 
d’incorporació d’una plataforma d’administració electrònica que modifica el model tecnològic 
actual, basat majoritàriament en programari propi. Així doncs, s’han aturat les actuacions 
encaminades al desenvolupament de solucions per implementar l’administració electrònica: 
digitalització als taulells d’atenció, solucions de signatura biomètrica, implementació de 
l’expedient electrònic, escaneig i compulsa de documentació, que estaran incloses en la 
plataforma comercial que s’instal·larà els propers anys. 

La complexitat afegida que suposa l’adaptació de l’Ajuntament a la nova llei de contractes, 
en un servei amb pocs recursos administratius i jurídics, ha recaigut directament en el 
personal tècnic i ha tingut un impacte important en el desenvolupament d’actuacions, fent 
endarrerir actuacions com: la instal·lació de sistemes de connectivitat wifi o la inversió en 
modernització en administració electrònica. 

La situació de les actuacions a 31 de desembre és la següent: 

% actuacions finalitzades 38,89% 

% actuacions sense finalitzar 27,78% 

% actuacions suprimides 33,33% 

Total actuacions 18 
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Detall d’actuacions PAM 2018 

 

Programa 05.04.02.01 Informàtica municipal 

  Codi Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

05.04.02.01.01 Seguir avançant en la 
renovació tecnològica 
de Ajuntament  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Intern  Desembre 
2018 

05.04.02.01.02 Estudiar l'ampliació de la xarxa de 
fibra òptica municipal a través del 
traçat de les línies de ferrocarril  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Ciutat  Març 2018  

05.04.02.01.03 Ampliar la xarxa de 
telecomunicacions municipal 
per millorar la connectivitat 
d'equipaments municipals i 
facilitar la gestió de serveis a 
l'espai públic  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Ciutat  Desembre 
2018 

05.04.02.01.04 Avançar en la instal·lació de 
sistemes de connectivitat wifi 
en equipaments municipals  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Ciutat  Novembre 
2018 

05.04.02.01.05 Seguir avançant en la 
digitalització dels taulells 
d'atenció  

Transparènci
a, atenció 
ciutadana i 
organització  

Ciutat  Octubre 
2018 

05.04.02.01.06 Implantar solucions de 
signatura biomètrica  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Ciutat  Març 2018  

05.04.02.01.07 Seguir avançant en la 
implantació de l'expedient 
electrònic  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Intern  Desembre 
2019 

05.04.02.01.08 Seguir incrementant els 
processos automàtics 
d'interoperabilitat amb altres 
organismes  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Ciutat  Desembre 
2018 

05.04.02.01.09 Seguir reforçant els 
aspectes de seguretat 
del sistema municipal  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Intern  Desembre 
2018 

05.04.02.01.10 Ampliar els sistemes de 
pagament on-line  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Ciutat  Juliol 2018  

05.04.02.01.11 Avançar en el 
desenvolupament de 
plataformes de gestió sobre 
dispositius mòbils per a 
inspectors municipals  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Intern  Desembre 
2018 
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05.04.02.01.12 Inici del projecte Hard & Soft + 
Plataforma Open Data i Big 
Data.  Nova Administració 
electrònica per a la gestió de 
dades urbanes. EDUSI (1)  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Ciutat  Juliol 2019  

05.04.02.01.13 Implantació un sistema 
de targeta contactless 
municipal. EDUSI.  (1)  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Ciutat  Desembre 
2018 

05.04.02.01.14 Incorporar la possibilitat 
de notificar telemàticament 
qualsevol tràmit 

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Ciutat Desembre 
2018 

05.04.02.01.15 Escanejar i compulsar la 
documentació d'entrada al 
SAC per incorporar-la 
digitalment a la tramitació 
(3) 

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Ciutat  Juliol 2018  

05.04.02.01.16 Tramitació electrònica dels 
expedients . Incorporar 
digitalització de documents en 
paper, signatura digital, 
notificació, i  
arxiu electrònics als 
expedients mecanitzats. (3)  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Ciutat  Desembre 
2018 

05.04.02.01.17 Desenvolupar una 
plataforma per a la 
gestió policial sobre 
dispositius mòbils (3)  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Ciutat  Novembre 
2018 

05.04.02.01.18 Inversió en modernització i 
administració electrònica (4)  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Ciutat  Novembre 
2018 

 

 

L’aturada d’algunes actuacions ha permès, però, la incorporació de projectes que no 
s’havien previst en la planificació inicial com: mecanitzar l’agenda de govern, avançar en 
el desenvolupament d’una app  per comunicar incidències a l’espai públic, avançar en 
solucions d’explotació de dades i en un nou programari de gestió de mercats, entre 
d’altres. 

S’ha seguit avançant també en altres projectes com el reforç en la seguretat del sistema i 
la renovació tecnològica del sistema central i dels equips d’usuari. 
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Taula de l’evolució de diversos indicadors tant de procés com de resultat. 

2015 2016 2017 2018 

Infraestructura         

Composició del Sistema Central         

Servidors :  41 41 44 39 

Emmagatzematge en disc (Tb) 115 126 138 138 

Recursos compartits de disc  394 395 432 479 

Xarxa de comunic.  corporativa         
Edificis connectats per fibra òptica 
pròpia 20 20 22 22 

Edificis connectats per operadora  36 34 32 36 
Edificis amb connexió Wimax 
(radioenllaç)  23 23 23 24 

Programari corporatiu         

Aplicacions pròpies 131 137 140 143 

Aplicacions externes  8 11 13 15 

Aplicacions per smartphones 4 4 5 6 

Expedients mecanitzats 155 158 171 179 

Entorn d'usuaris         

Ordinadors personals (Win7)   327 686 988 

Ordinadors personals (WinXP)   1.081 677 439 

Portàtils   68 72 78 

Activitat         

Projectes planificats  95 95 92 58 

Atenció a usuaris         

Usuaris  1.762 1.863 2.003 2.001 

Peticions ateses       4.559 

Incidències resoltes 7.733 7.785 8.047 3.425 

Permisos gestionats (accions) 3.641 4.675 4.277 5.899 
Permisos d'accés a altres 
plataformes 130 242 295 362 

Sistema de correu         

Bústies de correu  2.266 2.422 2.635 2.795 

Nombre de missatges entrants  7.904.789 10.156.333 10.711.276 11.714.144 
Nombre de missatges aturats 
(SPAM) 6.205.384 8.461.318 8.993.367 8.402.680 

Nombre de missatges sortints 1.112.228 1.140.790 1.690.326 1.604.724 

Serveis al ciutadà         
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Administració electrònica         

Atenc. suport ciutadà en tramitació 20 51 138 119 

Tràmits mecanitzats 498 508 526 532 

Tràmits disponibles en línia 195 201 216 220 
 

 

2.2 Altres actuacions rellevants 

 

Durant l’any 2018 s’han produït canvis organitzatius que han repercutit en la situació 
laboral dels treballadors i en el sistema de gestió del servei:  

D’una banda, el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 22 de març aprovà una 
nova estructura retributiva aplicable al personal de l’organisme i la seva adhesió a 
l’Acord/conveni regulador dels empleats públics de l’Ajuntament. 

D’altra banda, en sessió plenària de 20 de desembre s’aprovà la supressió de 
l’organisme autònom IAS, modificant la forma de gestió dels serveis informàtics per 
gestionar-los directament l’Ajuntament. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


