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MEMÒRIA REGIDORIA DE MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ

Les línies bàsiques que s'estableixen en el pressupost del 2012 reforcen l'interès del nou govern  
d'Alcoi per a treballar en l’administració electrònica. Un model que adapta la gestió administrativa  
a les noves tecnologies i ofereix als ciutadans millors serveis d’una manera més eficaç i eficient. 

Les  noves  tecnologies  aplicades  a  l’administració  pública  permeten  un  estalvi  important  de 
recursos econòmics i de temps i terminis en els procediments administratius. D’altra banda, les  
noves tecnologies ens ajuden a aprofundir en un model democràtic 2.0 amb una administració 
municipal més transparent, participativa i capaç de reduir la fractura digital dels seus ciutadans. 

Les línies de treball de la Regidoria són: 

• Manteniment del programari i maquinari de tots els departaments municipals.

• Manteniment  dels  servidors  propis,  línies  de  cablatge  i  diferents  infraestructures 
tecnològiques.  

• Formació del funcionariat municipal en l’ús de diferents programes i aplicacions.

• Programació  i  desenvolupament  del  web de  l’Ajuntament  sota  un  pla  de  comunicació 
corporativa global.

• Assessorament i tramitacions necessàries per la introducció de les noves tecnologies en les 
diferents regidories (p. ex., netbooks en biblioteques, QR i wikis en Turisme…). 

• Creació de webs per a les diferents regidories municipals i altres aplicacions informàtiques 
necessàries per al  funcionament de l’Ajuntament (p.  ex.,  la pàgina de la Cavalcada,  de 
Benestar Social, del Conservatori Música…).

• Impuls  a  les  xarxes  socials  i  a  la  comunicació  electrònica  conjuntament  amb  el 
Departament de Premsa

• Impuls i dotació de contingut de la seu electrònica.

• Control de la seguretat informàtica. Realització d’un auditoria anual de seguretat. 

• Implantació de Wi-Fi gratuït en diferents dependències municipals (p. ex., a la Biblioteca de 
la Uixola, a la Biblioteca de la Zona Nord, a l’Àgora…), així com l’estudi de les possibilitats  
de crear punts de connexió Wi-Fi per als ciutadans en altres punts de la ciutat. 
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• Realització d’un estudi  per implementar  programari  lliure en l’administració local  en el 
pròxim exercici.
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