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Pla estratègic de
nova generació

En els últims anys, la Generalitat ha continuat avançant en la incorporació de noves solucions digitals per a millorar la seua gestió i els
serveis públics que ofereix en el marc de la societat digital actual. No
obstant això, continuen existint disfuncions en les solucions de digitalització i els sistemes monolítics que manquen de la connectivitat i la
interoperabilitat necessàries per a oferir els resultats que una Administració digital requereix.
La Generalitat, per tant, ha d’abordar una estratègia digital integral en l’Administració Pública que, al mateix temps, permeta resoldre les necessitats sorgides a cada moment de manera única, col·laborativa i àgil. Ha
d’erigir-se com a pilar fonamental dels nous ecosistemes digitals i oferir serveis sostenibles i personalitzats, que siguen segurs i garantisquen
l’exercici de drets i el compliment d’obligacions.

Tot això ha suposat un gran increment de recursos per a les Administracions Públiques, que han vist facilitada la seua labor i la seua relació amb
la ciutadania i, també, un augment de les amenaces de seguretat associades a aquestes tecnologies.
En aquest nou escenari i davant del repte d’adaptació que suposa aquesta evolució per a tots els agents socials i econòmics, la Generalitat Valenciana es va comprometre, amb l’aprovació de l’Agenda Digital de la Comunitat Valenciana 2014-2020, a avançar en la transformació digital en
tres dimensions fonamentals: la ciutadania, l’economia i l’Administració.

Per a avançar en aquesta transformació integral, és necessari definir
una nova estratègia compartida i oberta, que vaja més enllà del pla purament tecnològic, i que implique tots els departaments i agents públics de la Comunitat en un canvi cultural que, en definitiva, persegueix
impactar en la societat en conjunt. A més, aquesta transformació ha
de dur-se a terme amb una visió a llarg termini, sense límits temporals
forçats per l’agenda política, i en un procés marcat per la planificació estratègica i la capacitat de dinamisme i canvi davant de probables noves
directrius i necessitats.

El fi últim és el ple desenvolupament de la societat digital a la Comunitat
Valenciana, una societat connectada i intel·ligent que es transforma, a
cada pas, amb l’aprofitament dels beneficis que les diferents tecnologies
posen a la seua disposició per a millorar la qualitat de vida de les persones; impulsar una economia digital que afavoreix la prosperitat i la sostenibilitat; i revolucionar el model de gestió pública de l’Administració per a
la millora dels serveis públics.

“

És necessari definir
una nova estratègia
compartida i oberta,
que vaja més enllà
del pla purament
tecnològic, i que
implique tots els
departaments.
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La societat està vivint, en les últimes dècades, una important transformació. Les relacions humanes s’han vist modificades per l’influx de la
tecnologia, que ha anat desdibuixant els límits i les fronteres en la manera
com ens relacionem entre nosaltres, com a individus. Així mateix, s’ha
produït un canvi de paradigma en la relació de les persones i les organitzacions, incloent-hi les Administracions Públiques, motivat pels nous
mitjans a través dels quals ens relacionem com a ciutadans plens amb
drets i obligacions.

Per a això, s’han d’abordar els canvis que asseguren la interoperabilitat efectiva amb la resta
d’Administracions Públiques i la seguretat tècnica
i jurídica entre els diferents tràmits administratius. En definitiva, que la Generalitat compte amb
tràmits més còmodes i més àgils per a millorar la
seua eficiència i donar servei a una societat cada
vegada més capacitada digitalment.
La Generalitat té l’enorme repte de digitalitzar la
manera de treballar de l’Administració, no només
en els processos interns sinó en la relació amb
la societat i la resta de l’ecosistema digital, amb
què ha d’interactuar, fins i tot col·laborar, activament. A més, l’evolució tecnològica ha de millorar
i facilitar la presa de decisions.
Per a aconseguir l’èxit d’una empresa d’aquest
calibre, és necessària la confluència de molts factors, entre els quals hi ha el de disposar d’una estratègia que consolide una visió globalitzadora
i en la qual es reculla el conjunt d’accions i projectes que, executats conjuntament, ajudaran a
aconseguir els objectius amb eficàcia i eficiència.
L’objectiu d’aquest document és constituir un pla
estratègic, GEN Digital 2025, de nova generació,
per a dur a terme la següent fase de la transformació digital de l’Administració, sense oblidar
l’efecte tractor que certes iniciatives de la Generalitat tenen també en la transformació de la ciutadania i l’economia.

Un dels reptes és generar
tràmits àgils i eficients
que milloren el servei a
la ciutadania.
8
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“

La Generalitat
té l’enorme repte
de digitalitzar la
manera de treballar
de l’Administració,
tant en els seus
processos interns,
com en la seua
relació amb la
societat i la resta
de l’ecosistema
digital.

La transformació digital de l’Administració és ja
un fet en la Generalitat Valenciana, però el futur de
la seua evolució implicarà un esforç important i
constant que permeta aprofundir en la simplificació i reenginyeria de processos per a evitar el que
en una altra època es va conéixer com a informatització del caos. Aquest procés de digitalització
és extremadament complex i s’ha d’abordar amb
una perspectiva holística, que comprenga tots els
departaments i les activitats de l’organització.

Interoperabilitat
i seguretat

Evolució
tecnològica

Reenginyeria
de processos
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tecnologies innovadores, segures, inclusives i modernes, que agilitaren el funcionament d’una Administració al servei de la ciutadania. A més, tenia
la visió de convertir-se en motor del canvi per al
model productiu i de desenvolupament econòmic
i social, mitjançant la potenciació d’un ecosistema
TIC innovador i col·laboratiu.

Per a avançar en aquest impuls, la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) va definir un conjunt de plans
en l’àmbit d’actuació de les TIC i l’Administració
electrònica que han possibilitat aconseguir el
grau de desenvolupament actual en l’Administració valenciana.

Amb caràcter específic i en l’àmbit de l’Administració valenciana, la DGTIC va posar en marxa
el Pla de Transformació Digital de la Generalitat
que, al seu torn, incloïa el Pla d’Administració
Electrònica. Ambdues iniciatives han finalitzat i
han servit per a donar l’impuls inicial necessari
a la transformació de l’Administració i desenvolupar actuacions que han permés que, hui dia, la
Generalitat compte amb nombrosos casos d’èxit
en l’àmbit TIC i, més concretament, en matèria
d’Administració electrònica.

D’una banda, el Pla Estratègic TIC de la Generalitat 2016-2020 pretenia impulsar la transformació
digital de la societat valenciana, promovent l’ús de

Nova
planificació
estratègica TIC

En permanent
revisió i
adaptació
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GEN Digital 2025 pretén
servir de marc general
a totes les accions
de digitalització en
l’Administració i fer
un salt qualitatiu en la
transformació digital.

A més, en el marc d’actuació de la Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica i les Comunicacions a la Comunitat Valenciana (CITEC), en què estan representades totes les
conselleries, s’ha estat impulsant de manera conjunta la transformació digital de la Generalitat.
Totes aquestes accions de planificació estratègica han permés al Consell superar dignament la
situació excepcional derivada de la pandèmia de
la COVID-19 i activar, en alguns casos necessaris,
protocols d’emergència per a donar servei no presencial a la societat, mitjançant l’ús de mitjans
electrònics i l’activació del pla de teletreball en
l’Administració valenciana.
No obstant això, una vegada esgotats els períodes
de validesa tant de l’Agenda Digital de la Comunitat Valenciana com dels plans específics esmentats i davant dels nous reptes als quals s’enfronta l’Administració, que estan condicionats per la
mateixa evolució social i tecnològica i, de manera
dramàtica, per l’impacte de la crisi sociosanitària i
les seues conseqüències, es fa necessari establir
un nou pla que servisca de marc general en el qual
ordenar totes les accions que possibiliten un clar
avanç en la digitalització de la Generalitat i permeten aprofundir en la transformació digital.
D’aquesta manera, el nou pla de transformació digital de l’Administració pretén establir unes bases
sòlides i marcar les directrius que permeten fer un
salt quantitatiu i qualitatiu significatiu en aquesta
nova fase de la transformació, sense detriment
que es mantinga en revisió permanent per a adaptar-lo a noves prioritats que pogueren sorgir durant l’execució.
A més, aquesta estratègia haurà de sustentar el
desenvolupament de les diferents accions que
emanen de l’acord Alcem-nos, amb el qual la Generalitat i la resta d’agents socials, polítics i econòmics han establit les bases per a la recuperació
econòmica i social de la Comunitat Valenciana
després de l’emergència sanitària. Així com estar en consonància amb els plans i les iniciatives
desenvolupats per la resta de departaments de la
Generalitat, especialment amb les dirigides a modernitzar l’Administració, desenvolupar la societat digital i transposar les directrius i les directives
del Govern d’Espanya i la Unió Europea.
13
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L’Agenda Digital de la Comunitat Valenciana (ADCV)
es va constituir en 2014 com el marc estratègic
regional per a avançar en el desenvolupament de
la societat digital i impulsar l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), com
a motor del creixement econòmic sostenible i de
l’ocupació de qualitat fins a 2020.

Per tant, i considerant la conjuntura actual, GEN Digital
2025 recull un conjunt d’accions i projectes, articulats
en una estructura de 6 eixos estratègics:

En aquest sentit, per a definir aquest pla s’han tingut en compte les polítiques digitals aprovades
pel Govern d’Espanya i la Comissió Europea, així
com els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.
L’Agenda Espanya Digital 2025 identifica almenys
dos objectius estratègics en els quals té reflex
GEN Digital 2025, com són els dirigits a impulsar
la digitalització de les Administracions Públiques
i a garantir els drets de la ciutadania en el nou
entorn digital.
Per altra banda, la Comissió Europea sembla decidida a aconseguir que aquesta siga la “Dècada
Digital” d’Europa. En aquest sentit, està treballant
en una transformació digital que puga redundar
en benefici de tots. Per a això, identifica, en la comunicació “Donar forma al futur digital d’Europa”,
els tres pilars fonamentals en els quals centrarà la
seua labor dels pròxims cinc anys i que suposen
una estratègia per a aconseguir una tecnologia
14

Govern
sostenible

que redunde en benefici de les persones; una economia justa i competitiva; i una societat oberta,
democràtica i sostenible.
D’altra banda, el 10 de novembre de 2020 es va
aconseguir un acord en el Consell de la UE sobre
el pròxim pressupost a llarg termini i la iniciativa
Next GenerationEU per a impulsar la recuperació.
Aquest acord pretén ajudar a reconstruir l’Europa
posterior a la COVID-19, que serà més digital, a
més d’ecològica i resilient.
En aquest sentit, el programa Europa Digital identifica diferents línies de treball per a contribuir a
la transformació. Entre aquestes destaquen les
destinades a reforçar la sobirania digital; millorar
els serveis digitals; establir una estratègia europea
de dades; desenvolupar la intel·ligència artificial;
impulsar l’ús de tecnologies facilitadores; garantir
la connectivitat i la ciberseguretat; transformar els
sectors sanitari i assistencial; el sector educatiu i
la formació; i digitalitzar la justícia.

Govern
intel·ligent

Sanitat i
serveis
socials
eficients
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Infraestructures,
comunicacions
i mobilitat
imprescindibles
i crítiques

Educació
digital

Justícia
moderna
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La transformació digital de l’Administració transcendeix la dimensió
tecnològica, per la qual cosa resulta fonamental concedir la importància que es mereix a la cultura organitzativa i a les persones i comprendre que aquest és un camí transformador, mitjançant el qual es pretén
impulsar un nou model organitzatiu en la Generalitat i fer del canvi una
realitat.
En aquest sentit, les TIC constitueixen un agent facilitador del canvi
però, en cap cas, poden liderar per si soles el procés de transformació,
ja que no són responsables de generar el canvi cultural de l’organització del treball que s’ha de produir dins de l’Administració.

3. Gestió del canvi i lideratge

Nou model organitzatiu
orientat a la transformació
de les persones

Major capacitació digital
i ambient de col·laboració
constant

Amb les TIC com a agent
facilitador del canvi cultural
Per a aconseguir-ho, no obstant això, resulta indispensable comptar
amb el lideratge que possibilite tant la transformació de les persones,
avançant cap a majors nivells de capacitació digital i generant un ambient de col·laboració constant, com dels processos, mitjançant la
simplificació administrativa, l’optimització de recursos i la racionalització de procediments.
Per aquesta raó, un procés com aquest requereix la implicació conscient de tota la directiva de cadascun dels departaments de la Generalitat, de manera que es visca com un element comú a l’organització,
que el gestiona des d’una perspectiva col·laborativa, per a aconseguir
la gestió adequada i eficaç del canvi en l’Administració.
18

Lideratge i implicació
conscient de la directiva
de tots els departaments
de la Generalitat
19

Per a facilitar aquest procés i amb la finalitat de dur
a terme l’execució de les accions i els projectes previstos en GEN Digital 2025, la coordinació de la seua
implementació serà a càrrec de la Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica i les
Comunicacions a la Comunitat Valenciana.
Cal recordar que la comissió CITEC és l’òrgan collegiat de la Generalitat al qual li correspon l’impuls,
la coordinació, la deliberació i l’assessorament en
relació amb la política del Consell en matèria de TIC,
amb la finalitat d’aconseguir una vertadera transformació digital de les Administracions Públiques
valencianes i adaptar-les per al compliment normatiu vigent a cada moment, així com aconseguir la
plena incorporació de la ciutadania, les empreses
i les organitzacions de la societat civil a la societat de la informació de manera adequada. A més,
constitueix el màxim òrgan col·legiat de caràcter
consultiu de la Generalitat en matèria de seguretat
dels sistemes d’informació, sense perjudici de les
competències que la normativa aplicable atribueix
al delegat o delegada de protecció de dades.
20

En aquest sentit, correspon a la comissió CITEC impulsar, en l’àmbit de cada departament de l’Administració i de les entitats integrants del seu sector
públic, les polítiques, els programes, els projectes
i les actuacions aprovats en execució de la planificació estratègica del Consell i coordinar i realitzar
el seguiment del nivell d’implantació i desenvolupament de les polítiques de planificació, coordinació, autorització i control de les TIC corporatives i
l’administració electrònica de la Generalitat, del seu
sector públic i de la Comunitat Valenciana.
Per la seua banda, la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions ha de
donar el suport necessari a la comissió CITEC en
les tasques de coordinació i seguiment de GEN Digital, ja que ostenta les competències per a exercir
la secretaria de la comissió, segons dicta el Decret
105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat. A més, un
equip cohesionat de professionals TIC liderarà les
accions en infraestructures, aplicacions i processos descrites en el pla per a la transformació digital
de l’Administració.

Suport de la
DGTIC per a
coordinació
i seguiment
Compromís
directiu amb
el model de
transformació

Per al treball conjunt d’execució i impuls tècnic,
funcional, normatiu i organitzatiu de les línies estratègiques, la resta de departaments de la Generalitat haurà de coordinar les seues accions, especialment, amb Presidència de la Generalitat i amb
aquelles conselleries que tinguen competències de
renovació, simplificació i innovació administrativa i
de promoció de la societat digital, també en l’àmbit
sanitari, en el marc del Comité de Seguiment de
GEN Digital, que es constituirà a aquest efecte en
el si de la CITEC.
Aquesta cohesió organitzativa ha condicionat
l’elaboració de l’estratègia des de la seua mateixa
concepció, la qual cosa ha quedat plasmada en la
definició dels objectius, les línies i les accions estratègiques a través d’un procés col·laboratiu de
consulta i validació conjunta entre tots els departaments de la Generalitat per a acordar el model
de transformació que es desitja abordar, cosa que
assegura el compromís directiu global amb GEN
Digital 2025.

21
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La CITEC és l’òrgan
col·legiat al qual li
correspon l’impuls,
coordinació, deliberació
i assessorament en
relació amb la política
del Consell en matèria
de TIC, amb la
finalitat d’aconseguir
una vertadera
transformació digital.
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Fonaments
estratègics

Missió

Visió

A més, aquest pla traça la ruta que cal seguir per a proveir amb els sistemes i les infraestructures TIC millors i més moderns
per a l’excel·lència i la qualitat en la prestació de serveis públics digitals a la Comunitat Valenciana.

GEN Digital 2025 pretén convertir l’Administració de la Generalitat en una organització pública digital, cohesionada i col·laborativa, capaç de treballar, donar servei i
relacionar-se amb la societat com un ens
únic i àgil, gràcies a una estratègia compartida i oberta, basada en l’ús de les TIC
com a facilitadores de la transformació i el
canvi cultural.
Amb això, la Generalitat finalitzarà el seu procés de transformació cap a una Administració líquida, amb la finalitat de crear un espai
de relació contínua amb la societat, que facilite la generació de coneixement, com a base
d’un model d’innovació i cocreació per a la
seua adaptació constant a les necessitats
presents i futures de la societat.

4. Fonaments estratègics

La missió de GEN Digital 2025 és culminar
la transformació digital de l’Administració
del Consell i els seus organismes autònoms, digitalitzant la manera de treballar,
racionalitzant i simplificant la gestió i els
processos interns i transformant la cultura
organitzativa de la Generalitat.

A més, amb aquest pla, la Generalitat desitja
consolidar-se com una Administració:

24

•

transparent, que garanteix l’accés a la informació relativa a la seua activitat pública a tota la societat;

•

oberta i accessible, amb capacitat de mantindre una relació més pròxima, senzilla i
digital amb la ciutadania i les empreses i
promoure la participació;

•

àgil i flexible, basada en l’eficàcia i en l’eficiència dels procediments administratius
i en la col·laboració interna;

•

i interconnectada, amb l’ús de tecnologies
consolidades que garantisquen la plena disponibilitat dels sistemes d’informació.

25

Principis

Aquests pilars són:

El pla estratègic se sustenta en quatre pilars, que fonamenten totes les accions proposades i orienten tant els objectius del pla com la manera com s’abordarà la transformació digital en l’Administració de la Generalitat.

Les persones

Els processos
dissenyats amb una visió transversal i impulsors
de la transformació del model de treball i de servei.

El coneixement
com a element indispensable per a la presa
de decisions i l’aportació de valor afegit als
serveis públics.

La innovació
com a ingredient diferencial en la creació de
solucions i models de relació en l’Administració i
amb la societat.
26
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com a motor del canvi i beneficiàries últimes
del procés de transformació.

Objectius
Els objectius estratègics que persegueix el pla són:

Desenvolupar un model d’Administració digital centrada en les
persones, que permeta anticipar les necessitats de la ciutadania
i del personal empleat públic.
Dissenyar un nou model de relació de l’Administració amb la
ciutadania i assegurar una bona experiència d’usuari, buscant
l’omnicanalitat.
Millorar i personalitzar els serveis públics digitals perquè
siguen accessibles, fàcils d’usar i adaptats a les necessitats de
cada persona.
Generar cultura de ciberseguretat en tots els aspectes
relacionats amb la confidencialitat, la disponibilitat, la integritat
i la seguretat de la informació i les dades.
Impulsar la digitalització del servei públic i la introducció de
tecnologies d’última generació (intel·ligència artificial, big
data, etc.).
Avançar en la implantació de la dada única en l’Administració
i definir un model corporatiu de governança de la dada per a la
presa de decisions basades en el coneixement.
Transformar el model d’acompliment laboral en
l’Administració, mitjançant llocs de treball de nova generació
que afavorisquen un model col·laboratiu i habiliten la mobilitat i
el teletreball del personal empleat públic.
28

Promoure i facilitar l’adquisició de competències digitals per
part de la ciutadania i del personal empleat públic.
Incrementar la productivitat i l’eficàcia en el
funcionament intern de l’Administració des d’una visió
holística, basada en la transversalitat de serveis TIC i la
col·laboració interdepartamental.
Normalitzar, estandarditzar i desenvolupar les tecnologies,
les eines i les infraestructures digitals de la Generalitat, de
manera que garantisquen la interoperabilitat dels serveis amb
la resta d’Administracions Públiques i asseguren l’exercici de
drets i el compliment d’obligacions per part de la ciutadania i
les organitzacions.
Assegurar la sostenibilitat econòmica, mediambiental
i tecnològica de les infraestructures TIC per a permetre
l’escalabilitat i l’autonomia dels sistemes d’informació.
Garantir la fiabilitat, la disponibilitat, la capacitat
i la renovació tecnològica de les infraestructures
de telecomunicacions de la Generalitat i afavorir el
desplegament de xarxes d’última generació a la Comunitat.
Prioritzar la innovació com a eina d’adaptació àgil i contínua
a una realitat social en canvi permanent.
Incrementar la competitivitat de la Comunitat Valenciana
gràcies a la implantació d’un model d’Administració Pública
plenament digital.

29

Societat digital
Encara que no forma part dels seus objectius, el pla GEN Digital 2025 servirà, a més,
d’impulsor de la transformació digital de la societat en conjunt, i això ajudarà a millorar la vida de les persones i facilitarà el canvi de model econòmic i productiu a la Comunitat.
Així, el pla estratègic contempla diverses accions que contribuiran al desenvolupament de les polítiques públiques de la Generalitat que promouen la transformació digital de la societat i, especialment, al futur Pla de Transformació Digital de la Comunitat Valenciana, COM Digital 2025, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència
i Societat Digital, que recull les accions dirigides, específicament, a transformar la societat i el teixit productiu, i que donarà continuïtat a l’Agenda Digital després de 2020.

GEN Digital 2025 contribuirà, a més,
al desenvolupament de les polítiques
de la Generalitat que promouen la
transformació digital de la societat en el
seu conjunt, ajudant a millorar la vida de
les persones i facilitant el canvi de model
econòmic en la Comunitat.
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•

Millorant i modernitzant els serveis públics digitals: tant la ciutadania com les empreses i altres
entitats podran aprofitar aquests nous serveis
per a millorar la qualitat de vida i la productivitat
de les empreses, i ajudarà a transformar el model econòmic de la Comunitat.

•

Garantint la ciberseguretat dels usuaris i de la
seua informació: la Generalitat aposta per la
seguretat de la informació tant per a protegir
les dades que custodia com per a generar la
confiança necessària en la relació digital que
manté amb la ciutadania i les empreses, amb
la finalitat de desenvolupar i promocionar un
ecosistema digital segur a la Comunitat.

•

•

Actualitzant les infraestructures tecnològiques de la Generalitat: dotar la Comunitat amb
més infraestructures TIC i millors suposarà
millorar, també, els serveis públics i la connectivitat, així com possibilitar el desenvolupament d’iniciatives innovadores que promoguen el canvi de model econòmic i productiu.
Donant suport a la formació en competències
digitals i ciberseguretat: el pla inclou accions
que faciliten la formació en línia de la ciutadania i de determinats sectors en competències
digitals, a més d’un pla de capacitació específic en ciberseguretat que presta atenció espe-

4. Fonaments estratègics

La transformació de l’Administració redundarà en
la societat digital:

cial a col·lectius vulnerables. Així mateix, preveu augmentar la formació de les empleades
i empleats públics, dins del marc europeu de
competències digitals.
•

Facilitant la transformació de l’Administració
de Justícia i la gestió processal.

•

Promovent un nou model de serveis digitals
sociosanitaris: per a la visió integral i la gestió
conjunta de les necessitats sociosanitàries
de les persones.

•

Impulsant la transformació del model educatiu i de centre: la transformació de l’Administració educativa canviarà completament la
manera de relacionar-se entre els alumnes,
les famílies, els docents i els centres directius
i administratius, fomentant l’ús de les noves
tecnologies i la capacitació digital de tots els
agents implicats.
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5. Eixos estratègics

Eixos
estratègics
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GEN Digital 2025 s’estructura en sis eixos estratègics:

Infraestructures,
comunicacions
i mobilitat
imprescindibles i
crítiques
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El primer eix estratègic, “Infraestructures, comunicacions i mobilitat imprescindibles i crítiques”,
aglutina els requisits tecnològics imprescindibles
i crítics que resulten necessaris per a implementar la resta d’estratègies plantejades al llarg dels
següents eixos, per aquesta raó es presta especial
atenció a la ciberseguretat. Les accions previstes
en matèria d’infraestructures, comunicacions i
mobilitat pretenen establir les bases que permeten
a la Generalitat comptar amb tecnologia d’última
generació, evolucionada, estandarditzada i segura, sobre la qual construir i desenvolupar els seus
sistemes d’informació i serveis digitals, ateses les
capacitats emergents que la implantació de noves
tecnologies pot aportar a la societat valenciana i al
seu teixit empresarial.

Govern
intel·ligent

Govern
sostenible

Sanitat i
serveis
socials
eficients

En cada eix se’n presenten les línies estratègiques,
i es recopilen i es detallen les accions i els projectes proposats per a impulsar la transformació de
l’Administració.

El segon eix, “Govern intel·ligent”, es divideix en dos
blocs diferenciats en funció de l’abast i l’orientació
de les línies estratègiques: d’una banda, es descriuen les línies estratègiques per a la consolidació de l’Administració líquida, que es caracteritzen
per la transversalitat dels objectius que busquen, i,
de l’altra, les línies estratègiques per a la prestació
de serveis públics digitals, que pretenen donar resposta als objectius específics de les polítiques de
la Generalitat en cada àmbit d’actuació.
En aquest mateix sentit, especial atenció reben,
en els següents quatre eixos diferenciats a banda,
el conjunt d’actuacions encaminades a donar suport tecnològic tant a les polítiques i estratègies
de govern de la Generalitat en favor de la sostenibilitat, en l’eix “Govern sostenible”, com a les línies
estratègiques específiques dels àmbits educatiu,
sociosanitari i judicial, en els eixos “Educació digital”, “Sanitat i serveis socials eficients” i “Justícia
moderna”, a causa de l’impacte d’aquestes polítiques sobre un gran espectre de la població.

Educació
digital

Justícia
moderna
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L’eix estratègic “Infraestructures, comunicacions i
mobilitat imprescindibles i crítiques” pretén dotar
la Generalitat amb les infraestructures avançades
que els seus sistemes d’informació necessiten.
Aquestes infraestructures evolucionades seran
els fonaments sobre els quals es done suport a la
totalitat de les transformacions que cal dur a terme en les diferents aplicacions, plataformes i sistemes d’informació que sustenten els serveis de
l’Administració valenciana.
La Generalitat va fer un gran esforç en el passat
implementant un model centralitzat de prestació
de serveis TIC a les diferents conselleries, consolidant, estandarditzant i optimitzant un volum
considerable d’infraestructures i tecnologies disperses en diferents Centres de Processament de

Dades (CPD). Superada aquesta primera etapa i
davant de la nova conjuntura, ara correspon aprofundir encara més en aquest procés i elevar-lo al
nivell següent, per a buscar una evolució a models
de prestació de serveis TIC avantguardistes que
brinden a l’ens autonòmic les capacitats suficients
per a atendre les necessitats emergents que la
ciutadania li sol·licita.
Especialment requerides, amb més intensitat a
causa de la crisi sociosanitària, són les adaptacions necessàries per a proporcionar al conjunt
de la ciutadania i a la mateixa Administració un
model d’interacció i treball ubic, més àgil i flexible.
La mobilitat ha de constituir, per tant, una peça
fonamental de la construcció de la nova Generalitat digital.

Les accions que s’han d’emprendre en matèria de
comunicacions, també, s’aborden de manera específica, atenent les capacitats emergents que la
implantació de noves tecnologies pot aportar a la
societat valenciana i al seu teixit empresarial.

5. Eixos estratègics

Eix 1: Infraestructures, comunicacions
i mobilitat imprescindibles i crítiques

L’estandardització,
evolució i extensió de
les infraestructures
de sistemes i
telecomunicacions
prestaran especial atenció
a la ciberseguretat.

Per a això, serà requisit indispensable efectuar
diagnòstics precisos que permeten desenvolupar
les xarxes actuals i implantar noves generacions
i estàndards tecnològics com el 5G que, garantint
la capacitat, la disponibilitat i la seguretat, especialment en entorns crítics com el de la xarxa de
comunicacions mòbils d’emergències i seguretat,
servisca d’impuls per al ple desenvolupament de
l’Administració i la societat digital.
Cal destacar també que, juntament amb diferents
estratègies en matèria d’estandardització, evolució i extensió de les infraestructures de sistemes
i telecomunicacions, en aquest eix es presta una
atenció especial a la ciberseguretat. Per tant, seran capitals els esforços per a desenvolupar estratègies entorn de la protecció i la capacitació
en seguretat de l’Administració, la ciutadania, les
empreses i qualsevol altre agent econòmic, institucional o social involucrat.
Es constitueix, per tant, aquest eix, i les seues línies estratègiques, en un pilar fonamental dels requisits digitals imprescindibles i crítics, necessaris
per a sustentar la base sobre la qual desenvolupar
i construir la resta d’estratègies plantejades.

36

37

Promoure la ciberseguretat com a pilar fonamental de la infraestructura digital
de l’Administració i com a facilitador del desenvolupament de la societat
digital, i així permetre a la ciutadania i a les empreses relacionar-se entre si i
amb l’Administració amb confiança.

Ciberseguretat
en hospitals

•

Desenvolupar un pla de millora de la seguretat de les aplicacions per a integrar les necessitats de seguretat i ciberseguretat emergents,
tant per part de les solucions que es desenvolupen en la mateixa Administració com pel que
fa a productes de tercers. Dins del desenvolupament intern, la implementació de les directrius indicades en el pla serà indispensable per
a l’obtenció del Segell d’Excel·lència que atorga la Generalitat a les solucions que es desenvolupen d’acord amb els requisits que indica
l’organització.

•

Implementar un pla de millora de la ciberseguretat dels hospitals de la Comunitat Valenciana, incrementant el monitoratge i la protecció en les xarxes.

•

Implementar un programa d’auditories internes per a establir un sistema de revisions periòdiques i actuacions preventives basades en
auditories programades, que facilite un mecanisme de revisió controlat i que evite l’omissió
de controls que es podrien arribar a produir per
circumstàncies eventuals.

•

Implementar un sistema de detecció, basat
en sondes de monitoratge en les xarxes IT, així
com sondes de sistemes de control industrial,
en els equips d’electromedicina, que permeta
detectar accessos o dur a terme activitats no
planificades.

•

Donar suport a l’enfortiment i la millora de la
resiliència de les tecnologies com a element
necessari per a la seua transformació digital,
en col·laboració amb les empreses, el sector
públic instrumental i la resta d’Administracions
de la Comunitat Valenciana.

•

Posicionar la Comunitat Valenciana com a
referent en ciberseguretat industrial, facilitant que les empreses i els professionals, en
col·laboració amb diferents sectors industrials,
es doten dels coneixements i eines requerides
per a enfrontar-se als riscos de la digitalització.

Ciberseguretat
Industrial
Per a això, se centrarà el focus en els àmbits següents:
•

•

Garantir la seguretat de les usuàries i els usuaris en línia i la seua informació,
apostant per la ciberseguretat, tant per a protegir les dades que custodia l’Administració com per a generar la confiança necessària en la relació digital que
manté amb la ciutadania i les empreses, i desenvolupar i promocionar, així, un
ecosistema digital segur a la Comunitat Valenciana.
Fomentar la formació en competències digitals en ciberseguretat, en el marc
de l’estratègia de Govern, per tal de facilitar la formació en línia de la ciutadania i determinats sectors, prestant atenció especial a col·lectius vulnerables. Així
mateix, es pretén augmentar la formació en seguretat de la informació de les
empleades i empleats públics dins del marc europeu de competències digitals.

•

Realitzar anàlisis i implementar plans de contingència que incloguen el desenvolupament pràctic sobre com s’han de recuperar les funcions crítiques, parcialment o totalment interrompudes, dins d’un temps predeterminat, després d’una
interrupció no desitjada o desastre informàtic.

•

Realitzar plans de millora de la seguretat a través de l’anàlisi de l’estat de l’art
en activitats orientades a la interrupció de serveis, solucions existents i tendències futures. Es prestarà atenció especial a les activitats que es desenvolupen
en núvols híbrids i exposicions d’informació o punts d’entrada en els sistemes
d’explotació que es disposen fora de les instal·lacions de l’organització.

•

Certificar la seguretat d’infraestructures i serveis, d’acord amb les necessitats
de l’organització, des del punt de vista legal i de les bones pràctiques.

•
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Desenvolupar un pla de protecció de dispositius mòbils, portàtils i dispositius
d’IoT per a garantir-ne la seguretat, ja que, per la seua naturalesa, incrementen
la superfície d’exposició a possibles atacs. Dins d’aquest pla, s’inclouran els requisits de formació que es consideren necessaris per a facilitar-ne l’ús correcte i
adequat, segons les polítiques establides sobre aquest aspecte.

Formació en
competències
digitals en
ciberseguretat

Pla de protecció
de dispositius
mòbils, portàtils i
dispositius de IoT

Certificar
la seguretat
d’infraestructures
i serveis
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5. Eixos estratègics

LE 1.1 La ciberseguretat com a pilar fonamental de l’Administració i per
al desenvolupament de la cultura de seguretat

Cloud First

La Generalitat aposta per una política tecnològica basada en el principi de Cloud First, per a prioritzar l’ús de recursos en el núvol davant altres
solucions, sempre amb total respecte als marcs
normatius europeus i nacionals sobre seguretat,
drets digitals, protecció de dades i privacitat, i
aconseguint el millor ús possible del pressupost
públic.

Optimització
de recursos
i mitigació de
riscos

Escalabilitat
i seguretat

Aquest model permet una major escalabilitat, tant de la infraestructura tecnològica com de les aplicacions de gestió, per a fer front a
demandes que no serien assumibles amb un desplegament exclusivament local. Els serveis així gestionats podran ser més flexibles,
més resilients i més segurs, per la qual cosa s’adaptaran àgilment a
les necessitats canviants amb un esforç proporcionat.
El nou Centre de Processament de Dades de la Generalitat participarà, de manera holística, d’aquesta política de Cloud First i entre
els seus principals objectius estaran la seguretat i l’escalabilitat, així
com la dotació d’una major competitivitat i eficàcia a les solucions
informàtiques emprades per l’Administració Pública valenciana, tot
això amb criteris de sostenibilitat econòmica i ambiental.
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Sostenibilitat
ambiental
41

•

Implantar un Servei Especialitzat en Projectes de Migracions
Tecnològiques per a assessorar l’evolució de les TIC, amb la
finalitat de proveir els mecanismes necessaris que garantisquen
l’evolució tecnològica dels sistemes de la Generalitat, i que ajuden a previndre una obsolescència tecnològica que dificulte les
seues possibilitats d’expansió i millora. Així mateix, aquest servei
tindrà també entre els objectius mantindre un equilibri coherent
entre els vessants tècnic i funcional d’aquestes evolucions.

•

Constituir una Oficina de Planificació Estratègica per a planejar
i coordinar de manera cohesionada les diferents actuacions en
els sistemes d’informació de la Generalitat, establint com a objectius primordials la cerca de sinergies entre les diferents adequacions, així com l’optimització de quantes iniciatives o desenvolupaments tecnològics s’escometen en aquests projectes.

•

Fomentar l’ús dels acords marc i adoptar-los com a estàndard
contractual per a la provisió de determinats béns i serveis (centres de telecomunicacions, capacitat de processament, cablejat i
adequació, impressió, etc.) amb la finalitat d’optimitzar els mètodes de contractació i així donar agilitat a l’adquisició de recursos.

•

Estendre l’ús d’informació geogràfica i dades georeferenciades d’alt valor afegit en els sistemes d’informació de la Generalitat per a millorar els serveis públics digitals i facilitar la presa
de decisions en l’Administració.

•

Impulsar la teleformació, facilitant plataformes i tecnologies homogènies i estandarditzades que permeten fer de l’aprenentatge
en línia un recurs senzill i útil, universal i inclusiu.

LE 1.2 Tecnologia estandarditzada
Estandarditzar les tecnologies, eines i infraestructures digitals emprades
per la Generalitat en l’exercici de les seues funcions i en la prestació de
serveis a la societat.

•

Disposar d’un Centre de Processament de Dades unificat, modern, segur, potent, escalable i sostenible, sustentat en models avançats de núvol híbrid, per a donar resposta a les cada
vegada majors necessitats presents i futures de la Generalitat
i que permeta, al seu torn, implementar una forta economia
d’escala, centralitzant els costos de les infraestructures associades, i avançar en la reducció del consum d’energia i les emissions de CO2 .

•

Constituir un Comité Tecnològic d’Avaluació de Solucions TIC
i Vigilància Tecnològica, que, a manera d’observatori, permeta
a l’Administració mantindre’s alineada davant de l’incessant ritme d’evolució i canvi en l’àmbit de les noves tecnologies, sense perdre de vista la necessitat de conciliar els últims avanços
tecnològics amb els ecosistemes tradicionals que encara no
puguen evolucionar.

•

Unificar els estàndards tecnològics i de qualitat, així com les
polítiques d’ús i bones pràctiques en tots els seus vessants
(maquinari, programari, processos i procediments), per a obtindre així el millor rendiment dels recursos disponibles i fomentar-ne l’ús de manera racionalitzada i organitzada i complint
amb els criteris de transparència establits. En particular, en el
vessant del programari, cal assenyalar l’impuls que es proporcionarà a la qualitat dels sistemes d’informació desenvolupats
internament en l’organització, a través de l’Oficina de Proves de
Programari i l’Oficina de Certificació de Programari.

Resulta fonamental que l’Administració es mantinga
alineada amb l’incessant ritme d’evolució i canvi de
les noves tecnologies.
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5. Eixos estratègics

L’estandardització de l’ecosistema digital de l’Administració valenciana en els seus diferents nivells d’organització i arquitectura es
focalitzarà especialment en els aspectes següents:
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FUNCION@gva

La iniciativa FUNCION@gva persegueix la transformació del model d’acompliment laboral del
personal empleat públic de la Generalitat Valenciana, adaptant-lo als requisits i les condicions
de la societat actual. El projecte transformarà la
manera de treballar en la Generalitat i revolucionarà la forma com es concep el lloc de treball,
tot incrementant les capacitats digitals de les
empleades i empleats públics, en el marc d’una
Administració moderna i més digital.

Productivitat

Col·laboració

El nou entorn de treball millorarà l’acompliment diari de les funcions
del personal, per mitjà d’eines informàtiques que faciliten la col·laboració, la mobilitat, l’augment de la productivitat i l’accés i intercanvi
d’informació des de qualsevol dispositiu i ubicació.
El que es persegueix, en definitiva, és millorar la qualitat dels serveis
públics a la ciutadania, ja que aquestes eines no són exclusives per
al teletreball, milloren l’acompliment laboral, en general, però resulten imprescindibles per a exercir amb major comoditat i eficàcia el
treball remot.
A més, s’està definint tota una nova solució tècnica d’eines col·laboratives, amb una estructura comuna i el desenvolupament de
bones pràctiques, que permeten al personal empleat públic traure
el màxim profit a la col·laboració virtual entre companys i companyes i entre departaments, per a oferir els millors serveis a la
ciutadania. La iniciativa tindrà continuïtat, en diverses fases, amb
la finalitat d’arribar a 18.500 empleats i empleades públics.
44

Mobilitat
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•

Elaborar un Pla de Convergència, Evolució i Extensió de la Xarxa de Comunicacions de la Generalitat, per a poder unificar-ne
la gestió juntament amb les xarxes d’altres àmbits, com les dirigides actualment a la ciutadania o a la gestió de les emergències,
podent així obtindre determinades sinergies com la implantació
de models d’economia d’escala orientats a l’estalvi de costos.

•

Disposar, en el marc de la iniciativa FUNCION@gva, d’una plataforma de virtualització dels llocs de treball de les empleades
i empleats públics, que facilite la seua mobilitat, atorgant-los la
capacitat d’exercir les seues funcions, independentment del lloc
on es troben i del dispositiu utilitzat, i garantint-los l’accés permanent a les eines necessàries.

•

Estendre el servei wifi corporatiu a tots els centres de la Generalitat, per a afavorir la mobilitat de les empleades i els empleats
públics dins de les instal·lacions de la mateixa Administració i
facilitar a la ciutadania capacitats de connexió a Internet en tots
aquells centres administratius als quals puga requerir accés, per
a dur a terme algun tipus de tràmit o gestió.

LE 1.3 Tecnologia evolucionada
Desenvolupar les tecnologies, les eines i les infraestructures digitals emprades
per la Generalitat Valenciana potenciant l’adopció de les tecnologies
consolidades, eficients i segures que afavorisquen la consecució dels
objectius de la resta d’eixos estratègics.

El desenvolupament i l’evolució de l’ecosistema digital se sustentarà entorn de grans línies d’actuació catalitzadores:
•

•
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Elaborar un Pla de Normalització, Simplificació
i Evolució Tecnològica dels sistemes d’informació i les plataformes de la Generalitat, amb
la finalitat de simplificar el catàleg d’aplicacions
actual, descartar els actius obsolets o redundants i prioritzar l’evolució i les sinergies entre
els altres sistemes basats en tecnologies modernes, capaces de donar resposta a les necessitats que demanen l’Administració i la societat.
Adoptar una política tecnològica de cloudfirst, seguint els referents nacionals i internacionals sobre aquest tema, que doten de major
competitivitat i eficàcia les solucions informàtiques emprades per l’Administració valenciana. La Generalitat, mitjançant directrius homogènies i clarament establides, podrà generar
un impacte positiu en les infraestructures i els
serveis en termes d’eficàcia, eficiència, escalabilitat, sostenibilitat, accessibilitat, optimització de recursos i mitigació de riscos. Aquesta
política estarà basada en el reconeixement del
valor estratègic que, dins de l’Administració,
poden aportar aquests models i sempre dins
dels marcs normatius europeus i nacionals sobre seguretat, drets digitals, protecció de dades i privacitat.

FUNCION@gva

Política
tecnològica
de cloud first

Wifi en tots
els centres

Virtualització
de llocs
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LE 1.4 Infraestructures de telecomunicacions avançades
Garantir la fiabilitat, la disponibilitat, la capacitat i la renovació tecnològica
de les infraestructures de telecomunicacions de la Generalitat per a prestar
adequadament els serveis de comunicacions i de difusió audiovisual que
requereixen la ciutadania i la mateixa Administració en l’exercici de les
seues funcions.

Aquesta línia s’abordarà emprenent diferents accions entorn dels àmbits següents:

•

•

48

Avaluar, catalogar, regularitzar i estandarditzar les infraestructures físiques de la Generalitat per a garantir-ne la fiabilitat. Per a això,
es durà a terme una regularització patrimonial
de les infraestructures físiques de la Generalitat, una catalogació i elaboració d’estàndards
relatius a la seua dotació i explotació, una avaluació i diagnòstic de la seua situació, també en funció d’estàndards aprovats, així com
l’elaboració de diversos plans (Pla d’Adequació
i Reformes, Pla de Construcció de Nous Emplaçaments i Pla per a la Col·laboració amb
Operadors per a la Compartició).
Posar en marxa un entorn de proves 5G, en
col·laboració amb operadors i altres agents
implicats (universitats, ajuntaments, diputacions, etc.), amb la finalitat d’obtindre l’assignació d’una banda 5G d’àmbit regional per a
comunicacions crítiques. Així mateix, s’efectuarà un seguiment de les mesures de gestió
de l’espectre radioelèctric regulades a escala
estatal i es duran a terme les respectives tasques de coordinació d’actuacions amb els òrgans estatals competents.
Elaborar un Pla d’Evolució i Millora de la Xarxa
de Comunicacions Crítiques de la Generalitat
(xarxa COMDES) per a aconseguir tant l’evolució
tecnològica de la xarxa cap a la 5G com la millora de cobertura territorial i més redundància.

5. Eixos estratègics

•

•

Impulsar la renovació tecnològica de la xarxa de difusió del múltiplex autonòmic
amb la finalitat de disposar d’una infraestructura de difusió audiovisual avançada.
Amb aquest mateix objectiu, es durà a terme el disseny, la provisió i el desplegament d’una xarxa per a donar suport a la ràdio autonòmica i es planejaran i executaran les actuacions necessàries per a proporcionar accés al servei de televisió digital
en les zones d’extensió de cobertura.

•

Estudiar la demanda de nous serveis sobre les infraestructures de telecomunicacions pròpies de la Generalitat i dissenyar tant solucions tècniques (comunicacions corporatives, sensors per a gestió de carreteres, recursos hídrics, medi
ambient, emergències, etc.) com la mateixa xarxa de multiservei, en termes de
tecnologia i capil·laritat, tot això amb l’objecte d’evolucionar i millorar la xarxa per
a satisfer les noves demandes identificades.

•

Fer el seguiment dels programes de finançament d’infraestructures de telecomunicacions i coordinar les actuacions amb els departaments de la Generalitat i
els ens estatals i europeus competents per a contribuir al finançament d’aquesta
xarxa. En particular, es farà el seguiment del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (RRF) i el Mecanisme Connectar Europa (CEF).

Entorn 5G

Evolució i millora
de la xarxa de
comunicacions
crítiques de
la Generalitat
(Xarxa COMDES)
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Eix 2: Govern intel·ligent

L’eix estratègic “Govern intel·ligent” busca millorar l’atenció directa a la societat, acostant l’Administració a les persones físiques i jurídiques,
mitjançant sistemes de fàcil utilització, reduint la
bretxa digital que hi ha per als col·lectius amb més
limitacions d’accés a la tecnologia. Per a això, és
necessari millorar la gestió de l’Administració, mitjançant la racionalització dels processos i l’adopció d’eines informàtiques que permeten efectuar la
gestió administrativa amb agilitat i rapidesa.
Atesa l’organització de la Generalitat, en aquest eix
s’han establit línies estratègiques amb dues orien-

tacions diferents: línies estratègiques orientades
a la consolidació de l’Administració líquida i línies
estratègiques orientades a millorar la prestació de
serveis públics digitals.
Les primeres són aquelles que es constitueixen
com a grans facilitadores del desenvolupament
dels serveis digitals de la Generalitat, de manera
alineada amb la visió de l’Administració líquida, inclosa en els fonaments estratègics d’aquest pla i
entesa com una Administració amb una gran capacitat d’adaptació als canvis de la societat i, per tant,
transparent, oberta, accessible, àgil i interoperable.

5. Eixos estratègics

La Generalitat ha de proporcionar serveis de qualitat a tota la societat valenciana. Per a això, ha de
constituir-se en una administració oberta, accessible i pròxima a les persones i al teixit empresarial valencià, és a dir, l’Administració ha de ser un
instrument eficaç i eficient per a proporcionar els
serveis que la ciutadania valenciana necessita.

D’altra banda, les línies estratègiques dirigides
a la prestació de serveis públics digitals recullen
l’estratègia orientada a complir competències específiques que, fins i tot podent traslladar el seu
impacte a un espectre de la societat més ampli,
tenen la particularitat que el seu objectiu principal
es dirigeix a determinats àmbits d’actuació.

Línies estratègiques per a la consolidació de
l’Administració líquida

Línies estratègiques per a la prestació de
serveis públics digitals
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•

Estendre el sistema telemàtic de cita prèvia
per a l’accés als serveis públics, per a millorar l’eficiència en l’atenció, augmentar la capacitat de resposta i minimitzar desplaçaments
innecessaris i la concentració de persones en
els espais administratius públics, i millorar així
col·lateralment la sostenibilitat i la seguretat.

•

Redissenyar els canals de comunicació del
portal web de la Generalitat amb la ciutadania i les empreses, sobre la base de principis
de comunicació clara, per a millorar l’atenció
a la ciutadania i transmetre i oferir accés a
la informació de l’Administració valenciana de
manera fàcil, directa, transparent, simple i eficaç, especialment sobre tramitació i ofertes
d’ocupació pública.

•

Consolidar i millorar la plataforma multicanal 012 per mitjà de la inclusió de nous serveis innovadors en atenció a la ciutadania
per a l’autoprovisió, la gestió de dades i la diversificació de canals d’atenció a la població.

Una organització eficient implica incloure les parts interessades
dins del mateix procés de millora contínua, i aquesta cooperació
amb la ciutadania és un factor crucial en el progrés de l’Administració. Amb la finalitat d’impulsar aquest acostament mutu, es focalitzarà principalment en els aspectes següents:

•

Incorporar un nou mòdul d’administració, registre i tramitació electrònica per a la gestió
unificada de qualsevol mena de tràmit de la
Generalitat, amb les màximes garanties d’interoperabilitat, seguretat i eficàcia.

•

Renovar la seu electrònica de la Generalitat per a alinear-la amb
les noves necessitats de la ciutadania i les últimes tendències en
tecnologies de la informació i la comunicació.

•

•

Desenvolupar i incloure noves eines d’atenció al client per a
poder prestar un servei àgil i de qualitat a les persones usuàries.
Per a això, es plantegen solucions basades en intel·ligència artificial (chatbots), bases de dades de gestió del coneixement o
repositoris accessibles per a franquejar les barreres d’accés a
l’administració digital.

Simplificar el tractament del registre de la
documentació presentada per la ciutadania
mitjançant la digitalització de la documentació en matèria de registres i la designació
de funcionaris i funcionàries habilitats en les
oficines d’atenció seleccionades, per a facilitar l’accés a les persones usuàries a les notificacions, a la seua carpeta ciutadana i als
tràmits disponibles.

•

Implantar un nou sistema d’informació per a millorar l’atenció
a la ciutadania, amb l’objectiu primordial de proporcionar al conjunt de la societat valenciana un canal més complet i senzill a
l’hora de localitzar la informació de l’Administració.

•

•

Dissenyar campanyes de cartelleria digital per a acostar 24x7
l’activitat de la Generalitat a la població, i incrementar així l’eficàcia i l’impacte dels missatges de l’Administració a la societat.

Desenvolupar eines per a donar suport a les
polítiques i els procediments de compliment
de la normativa de protecció de dades, amb
l’objectiu de garantir aquest dret en les relacions de la ciutadania amb l’Administració i
d’aportar seguretat jurídica als òrgans administratius en els tractaments de dades personals que duen a terme en l’exercici de les
seues competències.

Aquestes línies estratègiques busquen consolidar la Generalitat com una Administració líquida orientada a les persones, amb una gran capacitat d’adaptació als canvis de la societat, més transparent,
oberta, accessible, àgil i interoperable, mitjançant la millora de la gestió i els serveis generals de l’Administració valenciana.

LE 2.1 Acostar l’administració a les persones
Aproximar l’administració i els tràmits fins a una posició
còmoda i de confiança, facilitant la cocreació de valor i la relació
ciutadania-administració.

Seu
electrònica

Cita
prèvia

Noves eines
d’atenció a les
persones
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5. Eixos estratègics

Línies estratègiques per a consolidar l’Administració líquida

Ànima

Ànima és una iniciativa que vol fer valdre les dades, habilitant la Generalitat per a explotar de
manera intensiva la informació i el coneixement i
construint una Administració Pública més eficaç
i eficient, capaç de prendre decisions fonamentades, d’anticipar els seus resultats i de mesurar
els efectes reals de les actuacions polítiques en
la societat. Ànima és la clau per a consumar la
transformació digital en la Generalitat.

Valor de
les dades

Construcció de
coneixement

El nucli d’Ànima serà l’Oficina de la Dada, un sistema públic de gestió de
les dades per a la seua reutilització i revaloració que implementarà la
cadena de valor per a les dades generades per l’Administració.
Aquest sistema ha de dissenyar-se de manera que es vigile, de manera
contínua, l’observança dels valors que justifiquen la seua necessitat i
raó, que seran sempre de servei públic, tot salvaguardant l’anonimat,
privacitat, propietat i seguretat de les dades.
La prioritat d’aquesta iniciativa serà l’ús de les dades i l’obtenció de valor, establint les condicions necessàries perquè aquest ús siga en benefici de la societat i afavorint les aliances entre els grups d’interés i la
comunitat científica i empresarial.
54

En benefici
de la societat
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Per a això, se centrarà el focus en els àmbits
següents:
•

Transformar els entorns de treball en entorns digitals i
establir tots els elements propis de l’administració eficient
basada en la millora contínua.

Dins del marc de la transformació digital, s’establiran els elements propis de la millora
contínua, com a definició i reenginyeria de processos i procediments, i els elements de
gestió i control de qualitat. Aquests elements s’encarregaran de desenvolupar els procediments de treball cap a entorns col·laboratius, dinàmics, flexibles i d’alt rendiment
per a aconseguir resultats de manera eficient.

•

•

•
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Estandarditzar els procediments i els sistemes
d’informació de l’Administració Pública per a
automatitzar, simplificar i unificar la gestió dels
expedients de contractació, els convenis, la gestió de les dietes, els expedients sancionadors,
les subvencions i la gestió de les queixes administratives presentades per la ciutadania davant
de la Generalitat. D’aquesta manera, es proporcionarà més agilitat en la gestió dels procediments relacionats amb les persones físiques i
jurídiques que estiguen sustentats per sistemes
d’informació específics, transformant-los en tràmits integrats de manera automàtica amb el sistema d’informació central.

SALER

Ànima
(Oficina de
la Dada)

Crear un sistema de gestió electrònica d’arxius, tant d’ús immediat com de manera longeva, amb sèries documentals, per a simplificar i
accelerar la tramitació en els procediments administratius, incloent-hi l’evolució de l’actual sistema de gestió de documents electrònics i preveient noves utilitats com el tractament d’arxius
de grans dimensions i tècniques de streaming.
Definir un model corporatiu de gestió i explotació de grans quantitats de dades, per a obtindre
informació encreuada de múltiples sistemes i
facilitar la presa de decisions estratègiques de
govern. La creació d’un sistema públic de gestió
de les dades per a reutilitzar-les i valoritzar-les,
constituït en una Oficina de la Dada, inclou la
definició i la implementació d’un sistema de governança, un marc legal i una plataforma tecnològica. La intel·ligència artificial i les dades
massives (big data), aplicades de manera conjunta, permetran impulsar l’entorn digital i obtindre el màxim valor del gran volum d’informació
generat per l’Administració, és a dir, promocionaran i facilitaran la prestació del servei públic
d’accés a dades i la seua reutilització per part
de la ciutadania, les empreses i les Administracions, en el marc de l’estratègia valenciana de
dades obertes.
Implementar la gestió d’expedients de la
inspecció de serveis per a defensar l’interés
general, la neutralitat i la proporcionalitat en
l’exercici de la funció inspectora; potenciar la
confidencialitat i la protecció de la intimitat; i

5. Eixos estratègics

LE 2.2 Millorar l’eficiència de l’Administració

Gestió
electrònica
d’arxius
maximitzar la vocació de servei a la ciutadania i a la mateixa Administració autonòmica,
apostant per la transparència i la rendició de
comptes tal com s’indica, entre altres, en el Pla
d’Inspecció General de Serveis.
•

Implantar un sistema integral de control de
procediments per a poder facilitar l’intercanvi de coneixements, l’optimització d’aquests
i l’homogeneïtzació dels procediments existents en l’organització, amb el fi últim d’optimitzar el treball del personal de l’Administració, establir un marc homogeni de prestació de
serveis i millorar la qualitat dels serveis prestats.

•

Establir un sistema d’alertes primerenques de
males pràctiques en gestió pública, impulsat
pel desplegament del sistema d’alertes SALER,
per a, mitjançant l’estudi de riscos i amb el disseny d’eines específiques, previndre les irregularitats i les males pràctiques administratives.
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LE 2.4 Habilitar la transformació digital del personal de
l’Administració

LE 2.3 Eliminar el paper del procés administratiu
Eliminar l’ús del paper dins de l’Administració, implementant
l’expedient electrònic.

•

Proporcionar a l’Administració un conjunt d’eines, en la seua
majoria amb un component cultural, mitjançant el qual se’n
puga reduir l’actual consum de paper en activitats administratives, amb l’objectiu d’implementar una Administració Pública de
paper zero.

•

Transformar els models de gestió actuals i impulsar els projectes necessaris per a l’ús de l’expedient electrònic en totes les entitats jurídiques, com ara associacions, fundacions, unions de fet
i col·legis professionals.

•

Impulsar l’Administració digital en l’àmbit de la Intervenció
General de la Generalitat per a agilitar la tramitació dels procediments i simplificar la càrrega administrativa a través de, per
exemple, l’automatització de la generació d’informes.
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•

Implantar un sistema de gestió integral dels recursos humans de
l’Administració per a facilitar i catalitzar la vida laboral de les empleades i els empleats públics. Es preveuran les beques de pràctiques
professionals en la Generalitat per a facilitar els tràmits per a la incorporació de talent jove a l’Administració.

•

Digitalitzar el model productiu de la Generalitat mitjançant la iniciativa FUNCION@gva, per a possibilitar la transformació de l’acompliment del personal empleat públic, alineant-lo amb els requisits de la
societat actual i de l’Administració, cada dia més digitals. Per a això,
es dotarà els llocs de treball amb llicències de programari i eines potents, segures i modernes i es prestaran serveis de formació, acompanyament, transformació i gestió del canvi. Així mateix, es duran
a terme projectes com ara la virtualització d’escriptoris o el processament en el núvol i s’ampliaran les infraestructures i les eines que
permeten millorar l’acompliment, la col·laboració i la productivitat del
personal i executar la normativa de teletreball de la Generalitat.

•

Crear un nou portal de formació de la Generalitat per a fomentar
la capacitació professional del personal integrant de l’Administració, incloent-hi la possibilitat de formació en línia ludificada, amb
la finalitat de capacitar el personal empleat públic en les necessitats presents i futures de l’organització.

5. Eixos estratègics

La implementació de l’expedient electrònic, amb la finalitat d’evolucionar cap a una Administració digital que oferisca serveis públics
completament digitals, és crucial, tal com s’ha pogut experimentar
durant els mesos que han seguit la declaració de l’estat d’alarma.
Amb aquest focus en la digitalització completa, es treballaran els
aspectes següents:

Transformar els procediments de treball, evolucionant cap a
entorns col·laboratius, dinàmics, flexibles i d’alt rendiment per a
aconseguir resultats de manera més eficient.
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Nefis

La Generalitat ha posat en marxa el projecte
NEFIS (New Economical Financial Information
System) per a implantar el nou sistema d’informació economicofinancera de l’Administració
valenciana i els seus organismes autònoms, que
permetrà millorar la informació necessària per a
la presa de decisions en la gestió pública.

NEFIS és un projecte modernitzador, integrador, transformador,
transversal i global, que servirà com a instrument indispensable per al seguiment més efectiu del compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària. Així mateix, contribuirà a satisfer els
requeriments en matèria de transparència per part de les institucions espanyoles i europees i de la societat civil en general.

Assignació
eficient de
recursos

Gestió
integral

El projecte pretén modernitzar els sistemes d’informació i les aplicacions economicofinanceres i incorporar estàndards de mercat
que permeten una major flexibilitat i agilitat. Així mateix, persegueix centralitzar la gestió dels processos corporatius per a garantir la implantació de la dada única com a principi d’actuació.
NEFIS permetrà acabar amb la duplicitat d’informació que es registra en les diferents aplicacions per a aconseguir la màxima
eficàcia en el tractament de la informació.
Des de la nova plataforma es realitzarà la comptabilitat pressupostària i patrimonial, l’elaboració de pressupostos, la gestió de
la Tresoreria, el Registre Únic de Factures, les caixes fixes i l’inventari. A més, generarà la informació fiscal i s’integrarà amb els
sistemes de gestió tributària, gestió de nòmines del personal de
la Generalitat, organismes autònoms i institucions sanitàries i de
gestió de logística sanitària, entre altres.
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Transparència
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LE 2.6 Millorar la gestió electoral i normativa

LE 2.5 Impulsar l’evolució dels sistemes d’informació
economicofinancers

Desenvolupar eines específiques per a la millora de la gestió
normativa i de la gestió electoral.

Continuar desenvolupant els sistemes d’informació
economicofinancers de la Generalitat per a empoderar
l’Administració, millorar l’atracció i la gestió dels fons europeus
i facilitar la presa de decisions.

El desenvolupament de les eines específiques es
focalitzarà en:

La digitalització de la gestió dels recursos econòmics en la Generalitat agilitarà els processos interns, alhora que millorarà la transparència i facilitarà l’accés a aquestes dades a la societat.
•

•

•

Potenciar el nou sistema economicofinancer de la Generalitat
i els seus organismes autònoms (NEFIS), de cara a millorar la
gestió i el control d’ingressos i despeses. La utilització de tecnologies innovadores com l’automatització o l’analítica de les dades sobre quadres de comandament permetran dur a terme el
desenvolupament de l’eina en àrees específiques com recursos
humans o gestió pressupostària.

Implementar una tramitació automatitzada
del procés normatiu i la gestió integral del
DOGV per a agilitar-ne el funcionament.

•

Desenvolupar una nova plataforma per a la
gestió preelectoral de la Comunitat Valenciana.

Desenvolupar l’omnicanalitat i la interoperabilitat per a l’intercanvi àgil i segur d’informació de la Generalitat amb la ciutadania,
les empreses, els organismes i altres administracions, i obtindre
d’aquesta manera una millora en la relació de l’ecosistema econòmic,
inevitablement connectada amb la del teixit empresarial valencià.

DOGV

LE 2.7 Potenciar i fomentar la participació ciutadana
Potenciar i fomentar la participació ciutadana mitjançant més
eines digitals i millors que ajuden les persones a ser part activa
del seu propi govern.

Fer interoperar els actuals sistemes d’informació amb la nova
eina economicofinancera de la Generalitat per a modernitzar els
processos de gestió, certificació, control i seguiment del finançament autonòmic i els fons europeus.

La interoperabilitat
permetrà l’intercanvi
d’informació amb
la ciutadania, les
empreses i altres
administracions.
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•

•

Impulsar millores en el portal de participació
de la Generalitat i en GVA Participa per a dur
a terme una gestió uniforme dels processos
de participació ciutadana en la Generalitat i el
seu sector públic i visualitzar la xarxa de governança participativa municipal, així com totes
aquelles eines que faciliten l’accés als recursos
i fomenten la participació de la ciutadania.

•

Crear un registre electrònic d’òrgans de participació ciutadana per a promoure la participació de la ciutadania en els fòrums de consulta i
cogestió de polítiques públiques.

Portal de
participació
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•

Facilitar mitjançant les noves tecnologies la posada a la disposició de tota la societat de la informació generada per la mateixa
Administració per a fomentar una cultura de dades obertes que
facilite el tractament públic d’aquestes, en el marc de l’Estratègia
valenciana de dades obertes.

•

Potenciar el Registre de Control de Conflicte d’Interessos i el Registre de Grups d’Interés amb la finalitat d’oferir més transparència en les actuacions de les persones que ocupen alts càrrecs en
la Generalitat.

•

Establir una eina àgil al servei de les entitats privades perquè puguen donar ple compliment a les seues obligacions en matèria de
transparència.

•

Consolidar i millorar l’eina de gestió de les sol·licituds d’accés
a la informació pública amb la finalitat d’ampliar-ne les funcionalitats i facilitar la identificació de la informació més sol·licitada, a
més de permetre que les persones interessades puguen realitzar
el seguiment de les sol·licituds presentades.

•

Elaborar un mapa i un cercador d’entitats locals transparents
per a facilitar l’accés de la ciutadania a la informació disponible en
els portals de transparència de les administracions valencianes
mitjançant eines d’ús senzill, en el marc de l’aliança valenciana
pel govern obert.

•

Incorporar eines de visualització de dades i automatitzar la publicació de continguts per a millorar la consulta i comprensibilitat de la informació publicada en GVAOberta i el Portal de Dades
Obertes de la Generalitat, així com la rendició de comptes.

LE 2.8 Impulsar i fomentar la transparència
Impulsar i fomentar accions encaminades a obtindre el valor de la
transparència política i que, al seu torn, asseguren una relació de
confiança entre el Govern i la societat valenciana.

5. Eixos estratègics

Dades obertes

Impuls a la
transparència en
entitats privades

Registre de
Conflicte
d’Interessos i de
Grups d’Interés
Mapa i cercador
d’entitats locals
transparents
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Línies estratègiques per a la prestació de serveis públics digitals

Datatur4CV:
sistema
d’intel·ligència
turística

Aquestes línies estratègiques pretenen consolidar uns serveis públics digitals eficients, àgils i accessibles per a totes les persones, mitjançant la transformació de la gestió de les competències específiques de l’Administració dirigides a determinats àmbits d’actuació que incideixen directament en
sectors concrets de la societat. Aquestes línies tenen continuïtat en els eixos següents, més extensos
i específics, per al govern sostenible i els àmbits educatiu, sociosanitari i judicial.

LE 2.9 Impulsar la competitivitat, el capital humà i la gestió
del coneixement en el turisme
Impulsar la innovació i les noves tecnologies en el turisme, que
permeten respondre als canvis produïts en els models de gestió,
producció i consum derivats de la intensiva activitat en l’ús de la
informació que es produeix en el sector, atesos els grans fluxos
d’informació que es generen en les empreses i les destinacions en
l’era del big data, caracteritzada pel volum, la velocitat i la varietat
de les dades.

ligència turística Datatur4CV per a facilitar
una presa més eficient de les decisions públiques i garantir la competitivitat, mitjançant la
detecció de tendències i l’anticipació als canvis, tot això amb l’ajuda de les diferents tecnologies basades en la intel·ligència artificial que
ajuda la recollida i el tractament de dades.

Per a millorar la competitivitat i la gestió del coneixement en el turisme, s’abordaran les següents
accions:
•

•

•
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Avançar en la simplificació administrativa en
matèria de tramitació electrònica per a millorar els processos de gestió administrativa
amb la ciutadania i l’empresariat. L’ objectiu és
facilitar l’accés a l’exercici de l’activitat turística,
racionalitzar els procediments i millorar l’accés
de la ciutadania a la informació i als serveis per
mitjans telemàtics.
Fomentar l’emprenedoria i la innovació empresarial a través del programa d’acceleració empresarial i emprenedoria turística per a impulsar tendències i eines relacionades amb la cultura de la
transformació digital i potenciar la generació de
nous models de negoci basats en la distribució
en línia.
Mesurar els efectes de l’activitat turística a la
Comunitat Valenciana amb el sistema d’intel-

5. Eixos estratègics

SmartLab:
formació i
demostració
de solucions
tecnològiques
per al turisme

•

Impulsar la formació i demostració de solucions tecnològiques per al turisme mitjançant
Smart Lab per a promoure el networking i
l’intercanvi de coneixement amb sessions de
treball per a l’anàlisi dels casos pràctics en el
sector turístic i que també comparteixen la
seua experiència en la incorporació de la innovació en els seus negocis.

•

Promoure la transferència del know-how per a
convertir el territori en un espai innovador i generador d’intel·ligència turística, mitjançant la
formació als diferents agents de l’ecosistema
turístic i el foment de la investigació turística de
caràcter aplicat a tota la cadena de valor.
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Millorar, diversificar i potenciar l’oferta turística de la Comunitat,
mitjançant el desenvolupament del Sistema de Gestió Integral
de la Destinació Comunitat Valenciana, que pretén posicionar,
promocionar i vendre la destinació turística Comunitat Valenciana
a través de tots els canals de comunicació i en diferents formats.

Per a dotar l’oferta de noves eines que en potencien la visibilitat en el mercat turístic i impulsar el
desenvolupament de tecnologies per a la creació,
la recollida i el tractament de dades relatives a la
planificació i gestió de les destinacions en clau de
promoció, s’abordaran les següents accions:
•

Crear un repositori centralitzat de dades, definit com un element integrador d’informació
(imatge, text, vídeo, àudio), per a facilitar la
connexió amb el sector professional. El sistema haurà d’ajudar a mesurar el consum i la utilització de la informació global del repositori.

•

Desenvolupar l’aparador turístic de la Comunitat
Valenciana (www.comunitatvalenciana.com), el
canal de comunicació entre els recursos turístics
i els usuaris que consumeixen la informació de la
destinació, per a incloure tant els actuals recursos
com els que es puguen desenvolupar en un futur,
com ara el web turístic, les aplicacions mòbils, les
aplicacions o adaptacions smart TV i qualsevol
altre element de comunicació turística que puga
tindre el suport de la Internet de les coses.

•
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Impulsar la plataforma de relació amb el client
per a implicar i mobilitzar el sector turístic i totes
les persones que el conformen, mitjançant la integració amb un CRM que permeta la implicació
del sector privat i facilite la difusió d’estratègies,
tàctiques i missatges específics que possibiliten
un posicionament de la destinació més pròxim
al que proposen les polítiques turístiques.

Desenvolupament de
l’aparador
turístic de la
Comunitat

Gestió de la
informació
de la Xarxa
Tourist Info

Evolució de
la xarxa de
webcams

•

Impulsar la plataforma d’integració per a la
gestió de la informació turística de la Xarxa Tourist Info per a permetre a les persones
usuàries de la xarxa d’oficines d’informació
turística participar en l’edició i actualització de
continguts de manera controlada, àgil i senzilla, ja que necessiten una eina d’informació i
comunicació amb unes necessitats i requisits
diferents de les de l’usuari de l’aparador turístic.

•

Crear un butlletí turístic segmentat, mitjançant
l’emmagatzematge de tota la informació recollida a través dels diferents dispositius i aplicacions en el CRM o la seua integració amb un
sistema professional de newsletters multidioma per a recollir dades estadístiques dels enviaments (lliurament, obertura, clics i resta d’informació demogràfica).

•

Crear un quadre de comandament integral i
data-mining que oferisca un sistema de recollida i explotació de dades rellevants, escalable i
adaptat a les diferents fases del projecte, per a
l’explotació eficient de tota la informació que es
va generant dels diferents canals.

•

Evolucionar la xarxa de webcams al format de
retransmissió en directe Livestreaming Comunitat Valenciana per a millorar i acostar l’experiència en viu als canals de difusió seleccionats.
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5. Eixos estratègics

Desenvolupar l’aparador
turístic de la Comunitat
Valenciana com a canal
de comunicació entre
els recursos turístics i
les persones usuàries,
incloent-hi el web turístic,
les aplicacions mòbils
i altres elements de
comunicació turística
basats en IoT.

LE 2.10 Millorar, diversificar i potenciar l’oferta turística de la
Comunitat Valenciana i potenciar el màrqueting turístic

LE 2.11 Modernitzar la gestió de Patrimoni

LE 2.13 Digitalitzar els recursos i la promoció de la cultura

Avançar cap a la transformació digital en l’àmbit del patrimoni de la
Generalitat amb l’evolució dels seus sistemes d’informació de cara a
millorar els serveis de control i administració dels béns de la regió.

Potenciar i fomentar la cultura a través dels nous canals digitals
i amb l’ús de noves eines tecnològiques.

•

•

Modernitzar les aplicacions a través de la posada en marxa
d’una nova interfície gràfica més amigable i àgil que inclourà la
geolocalització dels béns patrimonials per a permetre analitzar
les dades, gràcies a quadres de comandament específics. Igualment, s’ampliarà la funcionalitat de l’aplicació amb la integració
dels sistemes amb altres organismes externs com ajuntaments,
registres de la propietat o el cadastre.

Per a conservar el patrimoni cultural valencià, aquesta perdurabilitat ha d’alinear-se
amb l’actualització gradual de l’accés, per part del poble valencià, als continguts culturals. Per a això, es focalitzarà en les següents accions:
•

Impulsar la digitalització dels recursos culturals de la Generalitat, mitjançant
tecnologies disruptives, per a afavorir la conservació i l’emmagatzematge de tota
l’oferta cultural patrimonial valenciana localitzada en arxius i biblioteques, així com
la difusió i l’acostament a tota la ciutadania. A través de les noves eines, com la
semàntica o la intel·ligència artificial, es transformarà la concepció actual de la cultura acostant-la, a través d’accessos senzills i intuïtius, a una societat cada vegada
més digital. Això inclou la digitalització de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu i
la indexació i tractament documental en arxius com l’Arxiu Històric de la Comunitat
Valenciana.

•

Desenvolupar un mapa de béns d’interés cultural mitjançant l’aplicació de noves
tecnologies per a potenciar el turisme sostenible amb l’objectiu de difondre, documentar i visualitzar el patrimoni artístic i de cultura, com zones rurals o jaciments del
territori de la Comunitat. Amb la generació de nous espais de visualització i la creació
d’entorns virtualitzats, s’aproximarà aquest coneixement a tota la ciutadania i s’incrementarà, de la mateixa manera, l’impacte en la promoció i l’atracció del turisme.

•

Renovar i transformar tecnològicament el teixit empresarial valencià de l’àmbit cultural a través de fons de suport perquè negocis com les llibreries, punta de llança del
foment del llibre i la lectura, obtinguen el manteniment en la col·laboració publicoprivada de cara a actualitzar-se i impulsar la venda i la promoció dels seus productes.

Avançar cap a la integració de la gestió dels edificis i altres béns
patrimonials per al correcte manteniment i per a millorar-ne la
gestió quotidiana i l’eficiència energètica.

LE 2.12 Digitalitzar la gestió del personal de Seguretat
Ciutadana
Traslladar a un entorn digital i eficient la gestió del personal de
Seguretat Ciutadana competència de la Generalitat.

5. Eixos estratègics

Per a això, es focalitzarà en l’aspecte següent:

La digitalització dels registres i les borses d’ingrés als cossos de Policia
Local és una necessitat present i agilitarà les incorporacions de molts
ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Per a dur a terme aquesta
digitalització, es focalitzarà en els aspectes següents:
•

Desenvolupament d’una eina de registre de les policies locals dels
municipis de la Comunitat Valenciana per a millorar la gestió dels
recursos disponibles en aquest cos.

•

Desenvolupament d’una gestió global de les borses d’ocupació
de policies locals de la Comunitat Valenciana per a permetre gestionar millor els recursos temporals disponibles en aquest cos.

70

71

LE 2.14 Modernitzar la gestió de Indústria, Comerç i Consum

LE 2.15 Centralitzar l’activitat estadística

Fomentar la digitalització amb l’objectiu d’abordar una
modernització completa de l’Administració per a la indústria,
el comerç i el consum.

Millorar el coneixement dels paràmetres econòmics i socials
del nostre territori.

La gestió integral i digital de la informació és una necessitat existent que permetrà
millorar la relació mútua entre l’Administració i les consumidores i els consumidors,
així com amb la indústria i el comerç. Per a això, es posarà el focus en els aspectes
següents:
•

Crear una base de dades d’accés públic per a facilitar informació a la ciutadania
en matèria d’horaris comercials, festius habilitats per a obertura al públic i zones de
gran afluència turística. Es desenvoluparà una solució web amb la informació sobre
ordenació del territori per a consulta de la ciutadania.

•

Desenvolupar una aplicació corporativa de gestió d’inspeccions, interconnectada
amb l’expedient electrònic, per a eliminar el paper de la gestió. L’aplicació haurà
d’omplir les actes, traslladar les actes a l’aplicació de gestió, adjuntar documents i
fotografies, remetre còpia a l’empresa de manera telemàtica i permetre incorporar
documentació directament a un expedient obert per l’acta d’inspecció.

•

Impulsar l’Administració electrònica en Indústria per a fomentar l’aplicació de les
noves tecnologies en els processos administratius.

•

Impulsar el Registre d’Instal·lacions Industrials interactiu que permeta als titulars,
una vegada donada d’alta una instal·lació, realitzar tots els tràmits respecte d’aquesta.

•

Consolidar i modernitzar els sistemes de comunicació amb els organismes de
control que actuen a la Comunitat per a afavorir l’intercanvi d’informació respecte
de la seguretat de les instal·lacions industrials.

Per a això, es focalitzarà en l’aspecte següent:
•

Consolidar sistemes dispersos de l’Institut
Valencià d’Estadística en una única eina global per a gestionar millor les estadístiques i la
seua geolocalització, amb la integració amb la
plataforma de l’Institut Cartogràfic Valencià.

LE 2.16 Optimitzar les eines de Cooperació
Apostar per la implantació de noves eines digitals que possibiliten
a l’Administració valenciana optimitzar l’acompliment de les seues
funcions pel que fa a l’ecosistema d’associacions cooperants i
economia social amb les quals s’ha de relacionar.

Per a això, es posarà el focus en l’aspecte següent:
•
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Consolidació
de sistemes
estadístics

Impulsar l’oficina virtual que cobrisca adequadament les necessitats de l’Administració
en matèria de cooperació per a millorar així la
tramitació i el registre de les associacions que
desenvolupen la seua activitat en aquest àmbit.

Oficina
virtual per a
la cooperació
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LE 2.18 Pla d’impuls de l’Administració electrònica en
Treball

LE 2.17 Fomentar l’ocupació i l’emprenedoria a través d’eines
digitals
Dotar la ciutadania d’eines digitals amb l’objectiu de fomentar
l’ocupabilitat i l’ús de les noves tecnologies per a donar suport
als processos de demanda d’ocupació i emprenedoria.

Per a això, es posarà el focus en els aspectes següents:
•

Crear un portal de serveis per a donar suport a accions polítiques
actives d’ocupació.

•

Crear un canal per a les persones emprenedores i els serveis
d’atenció a l’emprenedoria, que connecte les entitats de l’ecosistema emprenedor valencià amb les persones emprenedores.

•

Crear un portal de serveis telemàtics per a agilitar les gestions
del personal demandant d’ocupació.

•

Implantar la formació en línia per a facilitar l’ocupabilitat de les
persones.

•

Implementar noves eines col·laboratives en les oficines de LABORA per a abordar-ne la transformació digital.
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•

Impulsar l’Administració electrònica en Treball per a acostar les
noves tecnologies a l’obertura de centres, les eleccions sindicals
i la regulació d’ocupació, entre altres.

•

Unificar en un sistema d’informació les actuacions de prevenció
de riscos laborals en empreses, incloent-hi les de la Generalitat,
per a millorar l’eficiència i facilitar la vigilància i la presa de decisions, per a augmentar la disponibilitat i la productivitat i garantir
la sincronització i integritat de la informació.

5. Eixos estratègics

Incorporar les TIC, amb l’objectiu de transformar els processos
de Treball i permetre que la ciutadania i les empreses es
relacionen amb l’Administració per mitjans digitals, per a afavorir
la retroalimentació, evitar duplicitats i minimitzar possibles errors
en la gestió de riscos laborals.
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LE 2.20 Modernitzar Obres Públiques

Implantar nous sistemes d’informació i desenvolupar els existents
amb l’objectiu de facilitar i agilitar la tramitació d’expedients
relacionats amb la política territorial.

Modernitzar, amb el suport de les TIC, la gestió d’expedients
d’expropiacions per a obra pública i la gestió de la conservació
i explotació de les carreteres la titularitat de les quals pertany a
la Generalitat.

Les accions encaminades a complir aquests objectius es descriuen a continuació:

Com a iniciatives dins d’aquesta línia estratègica
s’identifiquen les següents:

•

Evolucionar el Registre de Planejament Urbanístic i la tramitació d’aprovació dels expedients de plans urbanístics i les declaracions
d’interés comunitari, a través de la simplificació
de la seua gestió administrativa.

•

Gestionar de manera integral els expedients
d’expropiacions per a obra pública amb el suport d’eines TIC, per a fer-ne més eficient la resolució i retribuir com a benefici la millora de la
qualitat de la informació.

•

Implantar un nou sistema d’informació per a
donar cobertura al Pla Agilitza i facilitar l’elaboració d’informes urbanístics Guia-T, i reduir
la complexitat dels estudis sectorials requerits
en l’emissió d’aquests informes i que serveixen
d’acompanyament als documents de planejament. Les accions de millora estaran encaminades a concretar els objectius i els continguts
mínims, simplificar la sistematització en l’elaboració del document del pla i augmentar l’agilitat per a informar sobre aquest.

•

Modernitzar, a través de la implantació d’una
plataforma, la gestió de la conservació i l’explotació de carreteres titularitat de la Generalitat,
amb el suport en l’ús de solucions tecnològiques
i possibilitant la gestió d’elements georeferenciats (inventari i conservació) per a agilitar els
processos mitjançant l’ús de dispositius mòbils.

•
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Constituir el Registre d’Entitats Col·laboradores
de l’Administració en la Verificació i el Control
de les Activitats Urbanístiques, habilitant els
mecanismes de col·laboració que agiliten la
resolució de les funcions de verificació i control en matèria urbanística per part dels ajuntaments i projectant, al seu torn, confiança en les
persones promotores. Tot això amb la motivació de fer de la Comunitat Valenciana un territori atractiu per a les inversions generadores de
treball i riquesa.

5. Eixos estratègics

LE 2.19 Implantar nous sistemes en Política Territorial

Gestió
electrònica
d’expropiacions

Conservació i
explotació de
carreteres
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LE 2.22 Connectar universitats

LE 2.21 Potenciar la investigació, el desenvolupament
tecnològic i la innovació
Atraure talent, inversions i projectes a través de la visibilització
i la potenciació de les infraestructures i el potencial de la
Comunitat Valenciana.

Per a això, se centrarà el focus en els àmbits següents:
•

•

Desenvolupar l’agenda pública d’esdeveniments tecnològics i
d’innovació de la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb
les Administracions Públiques locals, universitats i altres impulsors d’esdeveniments d’aquest tipus, per a visibilitzar l’activitat i el
potencial que sobre tecnologia i innovació posseeix la Comunitat
Valenciana i atraure talent, inversions i projectes.
Aprofitar els excedents en infraestructures existents per a estendre els projectes d’IoT (Internet de les coses), 5G i banda ampla de nova generació per tot el territori.

Per a això, se centrarà el focus en els àmbits següents:
•

Desenvolupar les plataformes per a millorar la
interoperabilitat d’informació i aplicacions entre les universitats valencianes i l’Administració
Pública per a agilitar els processos comuns i
reduir els temps de resposta a la ciutadania.

•

Gestionar de manera telemàtica les Proves
d’Accés a la Universitat (PAU), habilitant la signatura electrònica de les actes d’aquestes proves, per a evitar la remissió de documentació
en paper i donar la possibilitat que l’alumnat
puga sol·licitar i gestionar en format electrònic
les peticions de revisió d’exàmens.

•

Facilitar la sol·licitud electrònica de beques
universitàries per a garantir l’equitat en l’accés
a la formació superior.

•

Implementar un sistema d’informació global
per a parametritzar l’oferta universitària, facilitar la sol·licitud d’accés a l’alumnat i realitzar
l’adjudicació de places.

•
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Desenvolupar sistemes basats en intel·ligència
artificial per a millorar i optimitzar els processos
d’atenció a la ciutadania per a la gestió de sol·licituds de beques i altres processos similars.

Interoperabilitat
entre
universitats i
administració

Gestió
telemàtica
de les PAU

Sol·licitud
electrònica
de beques
universitàries
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5. Eixos estratègics

Agilitar els processos comuns a totes les universitats
valencianes per a millorar la resposta als ciutadans.

LE 2.24 Millorar la qualitat democràtica

LE 2.23 Visibilitzar el personal investigador i les inversions
en investigació

Implementar totes les accions que siguen necessàries servintse de les capacitats de les noves tecnologies per a recuperar la
memòria històrica i reconéixer i ampliar els drets de les víctimes.

Promocionar la visibilitat del personal investigador i de les inversions
efectuades en matèria d’investigació amb la finalitat d’agilitar els
tràmits i connectar amb el sistema nacional d’investigació.

•

•

•
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Desenvolupar un sistema per a la gestió del currículum digital
del personal investigador valencià, basat en sistemes de credencials de confiança i que puga ser mantingut des de les mateixes
universitats, per a simplificar la tasca d’elaboració, comunicació i
validació de la informació sobre l’investigador.
Desenvolupar els quadres de comandament de la inversió en
investigació per a conéixer l’estat i el resultat de la inversió en
aquesta àrea. Aquests quadres de comandament també estaran
connectats amb el sistema nacional d’investigació.
Establir un sistema d’optimització de la gestió de les ajudes i
les beques d’investigació, i facilitar així tant al personal com a
les institucions investigadores un accés més eficient als recursos disponibles.

Es focalitzarà en els aspectes següents:
•

Elaborar un cens de víctimes de la Guerra Civil i el franquisme i
un registre de familiars, interconnectats entre si, i desenvolupar
una base de dades de perfils genètics de les víctimes per a garantir el dret d’aquestes al coneixement de la veritat.

•

Crear el Catàleg de Llocs i Itineraris de la Memòria Democràtica
de la Comunitat Valenciana, a fi d’inscriure-hi els espais, els immobles o els paratges que reunisquen les característiques que
defineix la Llei 14/2017.

•

Elaborar un Catàleg de Vestigis relatius a la Guerra Civil i la Dictadura, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, que servisca com
a instrument per a recuperar la memòria històrica.

•

Crear una base de dades de seguiment de la localització i actualització de les fosses per a facilitar la recuperació i identificació
de les restes de les víctimes desaparegudes durant la Guerra Civil i la Dictadura.

5. Eixos estratègics

Per a això, se centrarà el focus en els àmbits següents:
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“

5. Eixos estratègics

Eix 3: Govern sostenible

Les tecnologies de la informació
i les comunicacions són aliades
imprescindibles per a garantir la
sostenibilitat.

Aquest pla contribueix a
aconseguir els Objectius
de Desenvolupament
Sostenible.
La Generalitat ha fet una aposta ferma per la sostenibilitat i les tecnologies de la informació i les comunicacions són aliades importants en aquest propòsit.
Aquest pla contribueix a aconseguir els Objectius de
Desenvolupament Sostenible de dues maneres, una
directa, proporcionant infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, i una indirecta, facilitant
la implementació de les polítiques de la Generalitat
que permeten oferir serveis de qualitat en atenció
sanitària, inclusió, igualtat, educació, canvi climàtic
i altres iniciatives de govern clarament relacionades
amb la consecució d’aquests objectius.
L’eix “Govern sostenible” conjumina les línies estratègiques i les accions necessàries per a donar suport
tecnològic a aquesta obstinació, buscant la transformació digital en les polítiques i actuacions de govern
de la Generalitat en favor de la sostenibilitat.
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LE 3.1 Impulsar la vertebració del territori i les destinacions

LE 3.2 Desenvolupar un marc d’habitatge sostenible

Impulsar una política turística compromesa amb la vertebració
territorial de la Comunitat Valenciana des de la perspectiva de
la planificació i la dinamització dels diferents espais turístics,
especialment en aquells territoris on l’activació dels recursos
puga suposar una oportunitat de desenvolupament sostenible.

Desenvolupar un marc de treball d’habitatge sostenible dins
d’una proposta d’equitat residencial basada en la vida, el dret
i la justícia i amb l’objectiu de desmercantilitzar, socialitzar i
ressituar l’habitatge.

•

•

•

•
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Crear una xarxa de platges intel·ligents per a millorar-ne l’adaptació turística, amb l’objectiu de revitalitzar les platges com a recursos inclusius, sostenibles, tecnològics i disponibles durant tot
l’any i adaptar l’espai costaner amb solucions tecnològiques i de
reducció de l’efecte del canvi climàtic.
Generar destinacions turístiques intel·ligents per a detectar i
transferir a l’àmbit de la gestió turística territorial les principals
tendències i eines relacionades amb la cultura de la transformació digital i ajudar a impulsar el desenvolupament de tecnologies
per a la creació, la recollida i el tractament de dades.
Crear una xarxa intel·ligent de festivals de música per a transformar el model existent, tenint en compte les implicacions en les
persones usuàries finals i gestores de festivals. Per a això, es definiran les diferents eines tecnològiques que cal implantar, els usos,
els beneficis i els agents implicats en la seua gestió i implantació.
Aquest sistema de mesurament i metodologia permetrà certificar
els esdeveniments en les diferents categories emparades dins de
la marca Mediterranew Musix.
Desenvolupar un model d’espai natural intel·ligent per a millorar l’adaptació turística dels espais rurals, les illes i les muntanyes, amb la finalitat de revitalitzar-los com a recursos inclusius,
sostenibles, tecnològics i disponibles durant tot l’any i adaptar els
espais d’interior amb solucions tecnològiques i de reducció de
l’efecte del canvi climàtic i millorar la gestió turística.

Amb la finalitat de donar servei als objectius de futur en matèria d’habitatge i arquitectura bioclimàtica en el marc establit, amb una orientació clara
cap a la sostenibilitat climàtica i prestant atenció
especial a la bretxa digital present en els consumidors d’aquests serveis, s’establiran els enfocaments següents:
•

Gestionar d’una manera eficient les ajudes
específiques en matèria d’habitatge per a permetre la instauració d’un model d’economia
circular en l’habitatge i impulsar un model de
rehabilitació i renovació que fomente la innovació i la transició ecològica.

•

Establir un registre d’habitatges públics i privats
i un registre de demandants que possibiliten lloguers adequats a la situació econòmica i social.

•

Facilitar un servei telemàtic per a agilitar les
adquisicions preferents d’habitatge.

•

Establir el Registre de Gestió de Qualitat
d’Obra per a millorar el control de les obres tant
en materials com en certificacions.

•

Facilitar l’elaboració i presentació de l’Informe
d’Avaluació de l’Edifici i la seua gestió per a
agilitar el seguiment i control.

•

Digitalitzar la gestió d’acreditacions de laboratoris i entitats per a contribuir a la millora de les
condicions de qualitat de l’edificació.

Plataforma
d’intermediació

5. Eixos estratègics

Per a desenvolupar un sistema turístic integrat que connecte tecnologia, accessibilitat, innovació i sostenibilitat, s’abordaran les següents accions:
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Transformar tecnològicament l’entorn rural valencià, per mitjà
de solucions innovadores, que afavoriran la sostenibilitat de
l’activitat econòmica.

Ha de buscar-se la millora de la qualitat i l’eficiència de l’activitat rural per mitjà de la incorporació de solucions modernes, a través de
la participació i la col·laboració en projectes d’àmbit europeu. Per a
això, es focalitzarà en els aspectes següents:
•

Desenvolupament de plataformes per a l’adequada gestió i control
de les ajudes i pagaments de la política agrària comuna europea
(PAC), que incloga un sistema d’identificació per teledetecció, com
exigeix la Unió Europea en tots els sectors productius agrícoles.

•

Col·laborar amb la xarxa de cooperatives agrícoles per a integrar-la en xarxes digitalitzades que permeten incrementar els
sistemes col·laboratius, particularment en les tramitacions administratives per a reduir la bretxa digital en el sector.

•

Potenciar l’ús de plataformes informatitzades, per a modernitzar des del registre i la tramitació telemàtica fins a la difusió i la
transparència, de cara a ampliar el coneixement públic, amb la
finalitat d’estendre les capacitats digitals per a cobrir la totalitat
del cicle de vida de l’activitat agrària.

•

Aplicar noves tecnologies en el context de la pesca, per a subministrar informació en temps real, amb l’objectiu final de poder
disposar de la traçabilitat del producte pesquer. Aquest assegurament de la gestió i el control de l’ecosistema propi s’aconseguirà integrant de manera natural totes les persones que intervenen en el negoci a través de plataformes tecnològiques de
col·laboració i intermediació.

•

Transformar digitalment el sector de les vinyes, a través de tecnologies disruptives, com l’anàlisi de dades o l’automatització de
tasques, per a aconseguir l’optimització de tot el procés productiu vinícola (registres, certificacions, vendes, etc.), així com facilitar l’intercanvi d’informació entre els diferents col·lectius a favor
d’aconseguir un sector més connectat i sostenible.
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Transformació
tecnològica de
l’entorn rural

Eficiència i
control en les
ajudes de la
política agrària
comuna

Sistemes
col·laboratius en
les cooperatives
agràries

Traçabilitat
del producte
pesquer
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5. Eixos estratègics

LE 3.3 Aplicar noves tecnologies a l’agricultura, la ramaderia,
la pesca i el desenvolupament rural

Ha de buscar-se la millora de la qualitat i l’eficiència de
l’activitat rural per mitjà de la incorporació de solucions
modernes, a través de la participació i col·laboració en
projectes d’àmbit europeu.

PICA

La plataforma de Gestió Integral de la Qualitat
Ambiental constitueix un sistema que abasta el
cicle complet de la Gestió Ambiental en la Comunitat Valenciana.

PICA és una eina potent i eficaç que consta de dos subsistemes:
•

Subsistema de Gestió Administrativa, que facilita i simplifica les
tasques administratives relacionades amb la tramitació d’autoritzacions, registres oficials i inspecció de les activitats.

•

Subsistema de Gestió Ambiental, que possibilita les tasques de
control, supervisió i monitoratge de la qualitat ambiental mitjançant la captura, enviament, emmagatzematge i processament de mesuraments de diferents contaminants existents en
l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Control
integral

Prevenció

La Gestió Integral de la Qualitat Ambiental facilitarà la vigilància activa que permeta avançar en el control dels indicadors mediambientals definits per a la prevenció, monitoratge i control integral de la
contaminació, garantirà la implantació de la dada única com a principi d’actuació en tots els processos i permetrà avançar en el govern
obert, podent oferir una millor transparència mitjançant l’obertura de
dades de manera consistent, unificada i integral.
D’altra banda, l’eina per a la gestió de les dades desenvolupada per a
PICA podrà emprar-se, de manera independent al servei de qualitat
ambiental, de manera que puga servir com a peça fonamental per al
desenvolupament d’altres projectes en el futur, com és el cas d’Ànima.
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Monitoratge
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LE 3.5 Afavorir la mobilitat sostenible de la ciutadania

LE 3.4 Impulsar la gestió de l’emergència climàtica i la
transició ecològica

Afavorir la mobilitat de la ciutadania, a través de la millora de la
qualitat del Sistema de Transport Públic Metropolità i l’habilitació
d’eines que permeten calcular en temps real rutes i alternatives de
transport públic i sostenible.

Impulsar noves eines de control i avaluació dels plans d’acció
en l’àmbit de la transició ecològica i el canvi climàtic.

•

Conformar un sistema d’informació global que abaste el cicle
complet de la gestió ambiental a la Comunitat Valenciana per
a simplificar els procediments administratius afectats, facilitar
les tasques de control, supervisió i monitoratge dels diferents indicadors mediambientals i permetre la generació de polítiques i
actuacions per al compliment dels objectius definits.

•

Avançar a crear una xarxa de sensors de paràmetres ambientals,
integrada en la plataforma de Gestió Integral de la Qualitat Ambiental
(PICA), una plataforma innovadora de gestió de la informació que
permeta un seguiment en temps real de la situació ambiental dels
processos que succeeixen en els seus quatre vessants (subsol, sòl,
atmosfera, costa) i les seues interrelacions amb l’antroposfera (acció
humana). El processament analític d’aquestes dades permetrà influir
de manera immediata i amb total seguretat en la presa de decisions i
en la prevenció d’emergències climàtiques i ecològiques.

•

Aplicar sistemes de comunicació i col·laboració bidireccionals
entre l’Administració i la ciutadania per a fomentar l’educació
ambiental i generar un canvi social, en potenciar bons hàbits mediambientals. Amb l’adaptació a nous canals de comunicació, la
difusió cobrirà tot l’espectre poblacional de la regió, amb atenció
especial a la joventut.

•

Crear l’observatori del preu de l’aigua per a proporcionar a la ciutadania, a través d’una plataforma web, la informació sobre el preu
de l’aigua, els elements que la componen, els costos recuperats i
els serveis pagats d’una manera àgil. Es desenvoluparà una aplicació informàtica d’autoritzacions del preu de l’aigua per a facilitar la
regulació de les tarifes de subministrament i la presa de decisions
en matèria d’aprovació de sol·licituds d’aprovisionament per part
dels explotadors.
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5. Eixos estratègics

Gestió integral
dels títols de
transport

Per a evolucionar i desenvolupar-se com una regió més sostenible
gràcies a la modernització d’iniciatives i aplicacions davant d’emergències mediambientals, s’abordaran les accions següents:

Els elements clau que s’identifiquen per a donar
cobertura a aquests propòsits són els següents:
•

Gestionar de manera integral els títols de transport metropolità amb l’aplicació de tecnologia
innovadora, amb la finalitat que el repartiment
de la mobilitat publicoprivada augmente a favor dels mitjans col·lectius de transport, per
a millorar la mobilitat global de la ciutadania i
col·laborar amb un desenvolupament més sostenible de la nostra societat. Les principals accions per a donar resposta seran la potenciació
de la qualitat del Sistema de Transport Públic
Metropolità, la incorporació de nous actors al
sistema (nous títols, targetes i suports, noves
xarxes de venda, Renfe rodalia, àrea metropolitana d’Alacant, etc.) i la millora de la innovació
de la tecnologia inherent que conforma el servei (punts de venda presencials i en línia, noves
targetes de transport, homologació de nous
dispositius que manegen targeta virtual, etc.).

•

Calcular en temps real les alternatives de transport públic i sostenible a través d’un portal i una
app per a càlcul de rutes i permetre, a través
d’aquests nous serveis, que tota la ciutadania
puga conéixer les millors opcions per als seus
desplaçaments a la Comunitat Valenciana.
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Eje 4: Educació digital

La transformació del model educatiu és un procés
de llarg recorregut que requereix habilitar totes les
dimensions de l’educació, així com nous canals
per a la relació entre els agents que conformen el
sistema educatiu.
L’objectiu principal és desenvolupar el sistema a través de la creació d’un nou entorn virtual d’aprenen-
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Transformar els processos i la comunicació mitjançant l’ús eficient i eficaç
de noves tecnologies per a millorar la gestió administrativa i acadèmica i
facilitar la conciliació laboral i familiar.

tatge i col·laboració entre els docents, l’alumnat i les
famílies i els equips directius i assentar les competències digitals en un model flexible i inclusiu.
Tot això basat en infraestructures tecnològiques i
eines de gestió consolidades que serviran de motor del canvi per a posar en marxa el nou model
de centre educatiu. El projecte Centre a Casa facilitarà la relació entre tots els agents implicats en el
procés, mitjançant l’ús de noves plataformes per
a la col·laboració, la comunicació i la tramitació
electrònica.
La innovació a l’hora d’adoptar aquesta nova manera d’ensenyament, aquesta nova manera de
gestió educativa, serà el motor de la transformació social.

L’educació gestionada posa el focus en una sèrie d’aspectes que es desenvolupen a
continuació:
•

Escometre una racionalització i una transformació digital dels processos de gestió de personal, a través de l’Expedient Docent Electrònic Normalitzat (EDEN), amb
la finalitat d’introduir millores i eficiències en la gestió associada a aquest col·lectiu.

•

Desenvolupar noves plataformes de tramitació i comunicació entre les famílies i
l’alumnat amb els centres educatius, perquè la secretaria digital de Centre a Casa
facilite la conciliació de la vida familiar i laboral.

•

Reconstruir i renovar completament el sistema ITACA, que dona servei a més de
100.000 usuaris i usuàries, per a impulsar la gestió administrativa i acadèmica dels
centres educatius.

5. Eixos estratègics

L’educació és fonamental per a contribuir al desenvolupament ple de l’individu i a la seua integració en la societat. L’eix estratègic “Educació digital”
pretén vertebrar un conjunt d’accions que possibiliten la transformació del model educatiu valencià,
dotant la comunitat amb les eines tecnològiques
necessàries per a l’adaptació de les persones a
aquest canvi de paradigma digital.

LE 4.1 Facilitar l’educació gestionada
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Centre Digital
Col·laboratiu
El Centre Digital Col·laboratiu és el nou model innovador de funcionament dels centres educatius
de la Comunitat Valenciana i una de les claus del
projecte Centre a Casa, al costat de la nova Secretaria Digital, amb el qual es pretén facilitar la relació
entre els equips directius dels centres, els docents,
les famílies i l’alumnat, mitjançant l’ús de noves plataformes per a la col·laboració, la comunicació i la
tramitació electrònica i que possibilitaran una autèntica transformació digital de tota la comunitat.

L’objectiu del projecte és evolucionar el sistema, a través de la creació
d’un nou entorn virtual d’aprenentatge i col·laboració, i assentar les
competències digitals de l’alumnat sota un model flexible i inclusiu. Tot
això, consolidat en infraestructures tecnològiques i eines de gestió consolidades, que serviran de motor del canvi per a la posada en marxa del
nou model de centre educatiu.

Plataformes
col·laboratives

Innovació
educativa

El Centre Digital Col·laboratiu se sustenta en una sèrie de pilars tecnològics integrats entre si, capaços de suportar centenars de milers d’usuaris a diferents nivells (centre, professorat i alumnat):
•

Mantenint l’aposta pel programari lliure.

•

Potenciant la comunicació amb les famílies a través de l’app
Web Família.

•

Integrant les videoconferències com un element més de relació
entre professorat, alumnat i famílies.

•

Incorporant noves plataformes col·laboratives, que potencien l’ús
de les TIC en els centres educatius, fomentant el treball col·laboratiu entre tota la comunitat educativa valenciana, així com
la compartició d’experiències i de recursos digitals, i permetent
models de formació en línia.
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Comunicació amb
les famílies
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LE 4.3 Ampliar les infraestructures educatives

Possibilitar un escenari de competències digitals d’acord amb
la conjuntura actual i futura, per a millorar la competitivitat
d’aquestes generacions tant en el mercat laboral com mitjançant
les seues habilitats en la vida quotidiana.

Renovar les infraestructures de comunicacions en tots els
centres docents que componen el sistema educatiu valencià.

Impulsar l’aprenentatge ubic, aprenentatge que es produeix en qualsevol lloc i en qualsevol moment, dins de l’estratègia formativa mitjançant una sèrie d’iniciatives que es mostren a continuació:
•

Augmentar les capacitats TIC de l’alumnat des de les edats més
primerenques, per a la plena incorporació a la societat digital i,
d’una banda, millorar la preparació prèvia a la incorporació al mercat laboral a través de la formació professional i, de l’altra, facilitar
la transició al món universitari, en què la tecnologia és un actiu
fonamental de la docència.

•

Crear un Centre Digital Col·laboratiu amb una visió àmplia, en el
marc de Centre a Casa, per a integrar tots els centres d’una manera accessible, bilingüe i no discriminatòria i unificar-los amb la
protecció adequada de les dades i perfils de l’alumne, mitjançant solucions tecnològiques controlades i supervisades per la Generalitat.

•

Promoure la utilització de dispositius mòbils per a l’aprenentatge electrònic mòbil (m-learning).

•

Crear una plataforma per a un nou Entorn Virtual d’Aprenentatge,
amb la finalitat d’estimular l’aprenentatge mòbil del col·lectiu estudiantil, modalitat educativa el pilar fonamental de la qual és la interacció, en diversos contextos, dels estudiants i els dispositius mòbils,
amb la finalitat de construir nous esquemes de coneixement.

•

Adquirir ordinadors portàtils de préstec per a fer efectiva l’educació gratuïta en digital.

•

Potenciar el Centre de Suport en Tecnologies de la Informació i
les Comunicacions per a l’alumnat i el professorat de la Comunitat. D’aquesta manera, es facilitarà la utilització de les eines i els
equips i es millorarà la gestió dels dispositius electrònics, en l’aula
i la llar, i de les incidències que se’n deriven.
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Per a això, està previst:
•

Ampliar l’amplada de banda, i dotar els centres
de connexió wifi per a aconseguir proporcionar
accés gestionat a Internet al conjunt de centres.

Renovació
d’infraestructures:
wifi i banda ampla
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5. Eixos estratègics

LE 4.2 Habilitar l’aprenentatge digital

Eix 5: Sanitat i serveis socials eficients

En l’àmbit dels serveis socials, les línies estratègiques busquen proporcionar una atenció més àgil
a la ciutadania, mitjançant la remodelació tecnològica dels sistemes d’informació actuals. En virtut
de l’establiment del contracte programa per al
finançament de la xarxa de serveis socials de la
Comunitat Valenciana, es materialitzarà un conveni de col·laboració amb les entitats locals per a
facilitar l’assistència social en tots els municipis i

la Renda d’Inclusió dotarà la ciutadania de l’ingrés
mínim per a una vida digna.
D’altra banda, en matèria d’integració sociosanitària, la línia estratègica descriu la construcció del
nou Espai Sociosanitari, que permetrà mantindre
una visió unificada de les necessitats de la població en ambdues facetes, la sanitària i la social, mitjançant l’establiment de la història sociosanitària
de cada ciutadà i ciutadana, que permeta abordar,
des d’una visió holística, la cura de la salut i l’assistència social requerida, integrant-hi tots els agents
involucrats.

5. Eixos estratègics

L’atenció a les necessitats socials i sanitàries de les
persones requereix un tractament amb una clara
orientació integral, ja que constitueixen dues facetes d’una mateixa realitat. En l’eix “Sanitat i serveis
socials eficients” es recull el conjunt d’accions que
milloraran la situació de la ciutadania a través de
l’impuls en els sistemes d’inclusió i l’avanç decidit
dels sistemes d’informació per a la salut. Les línies
estratègiques d’aquest eix es presenten en tres
blocs diferenciats, dedicats a l’àmbit social, l’àmbit de la integració sociosanitària i l’àmbit sanitari.

Quant a l’àmbit sanitari, les línies estratègiques
busquen consolidar una sanitat pròxima, robusta,
integrada i prospectiva. La promoció de la salut
i l’assistència sanitària aconsegueixen les seues
majors cotes d’eficiència i efectivitat quan el sistema sanitari aconsegueix que la ciutadania participe en les accions que es duen a terme.

Línies estratègiques en l’àmbit social

Línia estratègica en l’àmbit d’integració
sociosanitària

Línies estratègiques en l’àmbit sanitari
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Per això, el Sistema Sanitari Públic ha de treballar
per a acostar-se a la ciutadania i conscienciar sobre les condicions que promouen el manteniment
de la salut i animar les persones perquè tinguen
cura del manteniment de les condicions saludables en el seu entorn i estiguen alerta davant dels
signes d’afeccions i malalties, així com informades de les característiques de les malalties i de les
accions necessàries per a recobrar la salut.
Perfeccionar la coordinació entre els diferents nivells assistencials és un element clau en matèria
sanitària. El repte tecnològic consisteix a dotar

d’eines robustes que permeten unificar tota la informació generada en atenció primària i especialitzada, així com oferir al pacient la possibilitat de
consultar la seua història clínica amb seguretat,
accessibilitat i usabilitat. Per a això, resulta crític enfortir i modernitzar les infraestructures del
nostre sistema sanitari, mitjançant tecnologies
que milloren la comunicació amb la ciutadania.
A més, s’ha de proporcionar als professionals clínics eines que facen ús de tecnologies d’avantguarda, com el big data i la intel·ligència artificial,
que servisquen de suport durant el diagnòstic
dels pacients, per a facilitar la presa de decisions
en tot el cicle diagnòstic-tractament.
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Línies estratègiques en l’àmbit social:

LE 5.1 Atenció a persones necessitades

LE 5.2 Atenció a la joventut

Transformar els sistemes d’informació per a integrar la gestió en
una única plataforma que permeta donar resposta a les necessitats
dels col·lectius més vulnerables.

Avançar en la transformació digital del col·lectiu de la joventut.

En aquesta línia s’integren les accions destinades
a incrementar la velocitat de resposta de la Generalitat a les necessitats socials dels col·lectius
més vulnerables: menors, persones majors i en
situació de dependència. Es planteja una transformació dels sistemes actuals, que tramiten diferents tipus d’ajudes i subvencions en aplicacions
independents, per a disposar d’un únic sistema
que les gestione de manera integral i normalitzada. D’aquesta manera serà possible obtindre una
visió global de tota la informació existent. Per tot
això es proposa:
•

Desenvolupar els sistemes d’informació de
l’àmbit de menors per a gestionar integralment
les seues necessitats.

•

Integrar i consolidar les aplicacions que gestionen l’oci de les persones majors per a fomentar-ne eficaçment l’envelliment d’una manera activa i saludable.

•

Analitzar els processos, els procediments i els
sistemes d’informació relacionats amb la gestió de la dependència per a simplificar els tràmits
necessaris, agilitar la resposta a les sol·licituds de
reconeixement del grau de dependència i així accelerar l’assignació de recursos adequats.

•

Incrementar l’eficiència del procés de prestació vital i les aplicacions que el gestionen per a
minimitzar els temps necessaris de tramitació,
així es podrà oferir, amb la màxima celeritat, un
suport econòmic a les persones en situació de
dependència o amb rendes insuficients.
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Evolució dels
sistemes de
menors per
a una gestió
integral

Resulta necessari posar a la disposició d’aquest col·lectiu els mecanismes i recursos
que permeten reduir la bretxa digital i incentivar la formació en competències digitals
entre les i els joves. La principal acció identificada consisteix a:
•

Executar el Pla d’Impuls a l’estratègia digital i telemàtica en l’àrea de joventut per
a accelerar la transformació digital centrada en aquest col·lectiu.

Eficiència en
la gestió d’oci
dels majors

Millores en la
gestió de la
dependència
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LE 5.3 Reconeixement de la diversitat

LE 5.4 Xarxa de recursos socials i assistencials

Simplificar, agilitar i normalitzar els procediments relatius a la
diversitat en un únic sistema d’informació centralitzat.

Millorar els sistemes de gestió i seguiment de la xarxa de
serveis socials.

•

•
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Millorar els sistemes d’informació de l’àmbit
de Família, per a simplificar i agilitar la gestió
i el registre de títols de família nombrosa i monoparentals.
Construir una nova aplicació de reconeixement i certificació de la diversitat funcional per
a minimitzar els temps de resposta existents.

Transformació
digital de l’àmbit
de Família

Reconeixement i
certificació de la
diversitat funcional

Els sistemes d’informació han de facilitar la gestió
integral que garantisca el finançament constant
de la xarxa de serveis socials, articulant una imatge completa dels recursos residencials que componen aquesta xarxa. En resum, es desitja:
•

Implementar un nou sistema per a facilitar el
seguiment i el control del Contracte Programa
que permet finançar la xarxa de serveis socials
de la Comunitat Valenciana.

•

Desenvolupar un sistema integral per a millorar el registre i la gestió dels recursos residencials que presten serveis als diversos
col·lectius: menors, majors, dones víctimes de
violència de gènere o en risc d’exclusió social i
persones amb diversitat funcional.

Registre
i gestió de
recursos
residencials
5. Eixos estratègics

La unificació de processos de tramitació que
actualment es duen a terme en aplicacions diferents permetrà a la ciutadania i a l’Administració
disposar d’una visió única i integral de la informació i s’aconseguirà així una gestió més eficient.
En concret, les accions identificades són:

Seguiment
del Contracte
Programa
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LE 5.5 Ajudes i subvencions per a la ciutadania en l’àmbit
social
Integrar la gestió de diverses tipologies de prestacions en el sistema
d’informació únic de subvencions.

•
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Integrar els sistemes de gestió de les Prestacions Econòmiques Individualitzades de les àrees de menors, diversitat funcional i majors per
a disposar d’un únic procés normalitzat de tramitació de les diferents sol·licituds, fent ús del nou
sistema general estandarditzat de subvencions.

Integració dels
sistemes de
prestacions
econòmiques
individualitzades

5. Eixos estratègics

El nou sistema general estandarditzat de subvencions incorporarà també les ajudes i les subvencions de l’àmbit social. Per això, la principal acció
identificada consisteix a:

“

La integració en el nou sistema
estandarditzat de subvencions permetrà
que les sol·licituds de les Prestacions
Econòmiques Individualitzades en les àrees
de menors, diversitat funcional i majors es
tramiten de manera normalitzada.
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Espai Sociosanitari

L’Espai Sociosanitari és l’àrea de convergència dels
serveis socials i sanitaris que permetrà mantindre
una visió unificada de les necessitats de la població en totes dues facetes. Mitjançant l’establiment
de la història sociosanitària de cada ciutadà i ciutadana, es podrà abordar, des d’una visió holística, la
cura de la salut i l’assistència social requerida, integrant a tots els agents involucrats i prestant l’atenció especialitzada més adequada en cada cas.

Aquest coneixement global de les necessitats de la ciutadania facilita la provisió d’un paquet agregat de serveis a les persones usuàries,
ajustat a les seues realitats concretes. Així mateix, permet l’optimització de la gestió dels recursos humans i materials, maximitzant
l’eficiència del treball dels equips professionals.

Història
sociosanitària
integrada

Gestió
integral de les
necessitats

Els principals beneficis són:
•

Creació de la història social electrònica única i integració amb la
història de salut.

•

Abordatge integral, tant des del punt de vista de la salut com des
del punt de vista social, de les cures a les persones.

•

Foment del treball en equips interdisciplinaris formats per diferents professionals dels serveis socials i sanitaris.

•

Millora de la capacitat de resposta dels dispositius assistencials,
de serveis socials i sanitaris.

•

Activació de mecanismes de prevenció i detecció precoç de les necessitats socials de manera coordinada amb els serveis sanitaris.
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Equips
multidisciplinaris
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Línia estratègica en l’àmbit d’integració sociosanitària:

LE 5.6 Espai sociosanitari
Integrar i harmonitzar, en una àrea de convergència, els sistemes
d’informació que donen suport als serveis socials i sanitaris per
a millorar la valoració integral i la gestió multidisciplinària de les
necessitats de la ciutadania.

L’espai sociosanitari ha d’organitzar-se, per tant,
com una àrea de convergència dels serveis socials
i sanitaris. Tots dos sistemes han de trobar fórmules integradores per a confeccionar un paquet
conjunt de serveis. Aquesta realitat requereix una
visió de treball en equip multidisciplinari, centrada
en la persona i el seu entorn, tenint en compte les
necessitats del seu context. D’aquesta manera
serà possible una valoració integral que pose en
primer pla la situació de les persones. Amb això es
podrà elaborar un pla d’atenció que abaste totes
les dimensions que s’hagen identificat en la valoració integral multidisciplinària.

El sistema d’informació que cobrisca les necessitats de l’atenció sociosanitària ha de focalitzar-se
en l’optimització de la gestió dels recursos humans i materials, maximitzant l’eficiència del treball i mostrant un accés àgil a la informació rellevant centralitzada.

5. Eixos estratègics

L’atenció sociosanitària es basa en l’atenció simultània dels serveis sanitaris i socials. La integració
i l’harmonització de tots dos serveis és fonamental per a obtindre sinergies que milloren l’estat, la
qualitat de vida i la satisfacció de les persones
que requereixen aquest tipus d’atenció. Tindre
present les necessitats integrals de la ciutadania
en un context d’envelliment de la població, cronicitat, soledat de les persones majors o situacions
de dependència, és fonamental per a prescriure el
tractament més adequat en l’àrea sanitària i vertebrar les ajudes socials que s’apliquen a la seua
realitat social.

Les principals accions orientades a la integració
sociosanitària són:
•

Promoure la creació de la història social electrònica per a ampliar l’actual història clínica
electrònica cap a una història sociosanitària.

•

Impulsar la creació de l’Espai Sociosanitari
electrònic per a facilitar la tasca del personal
sanitari i social.

•

Establir una identificació única de les persones en els àmbits sanitari i social per a facilitar
la integració d’ambdós serveis.

•

Incorporar tecnologia predictiva per a millorar
la capacitat de resposta dels dispositius assistencials, en l’àmbit sociosanitari.

L’espai sociosanitari ha d’organitzar-se com una àrea de
convergència dels serveis socials i sanitari.
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Per tot això, es proposen les accions següents:

LE 5.7 Sanitat pròxima

•

Per a garantir l’equitat en l’atenció sanitària, la plena accessibilitat,
la comunicació, l’acompanyament en la cronicitat i l’orientació en
l’educació, la promoció i la prevenció en la salut.

•

•

L’atenció sanitària ha d’avançar per a facilitar l’aprenentatge del pacient, per a generar usuaris apoderats, capaços de tindre un paper protagonista en
les decisions que afecten la seua salut. Pacients
proactius, amb coneixement d’hàbits i rutines saludables. Mitjançant una tecnologia pròxima i accessible, la població pot tindre tota la informació
necessària al seu abast i prendre decisions d’acord
amb això.
Així mateix, és fonamental que aquesta informació global de la història clínica de les persones no
solament estiga a la disposició del col·lectiu sanitari sinó que les mateixes persones puguen accedir amb facilitat a les dades rellevants de la seua
història de salut, per a guanyar coneixement, con-
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trol i responsabilitat sobre les actuacions que li
corresponen.
Un altre dels pilars que permeten eliminar les barreres de mobilitat i fer, així, que l’atenció sanitària
siga més pròxima és la telemedicina. La telemedicina és un terme que engloba, al seu torn, múltiples
serveis, com la teleassistència o el telemonitoratge, disposats per a aconseguir més comoditat i
eficàcia en l’atenció al pacient.
El model tecnològic actual ha de seguir en aquesta direcció i facilitar al personal clínic i a tota la
ciutadania eines potents i segures que permeten
avançar per a aconseguir un model personalitzat,
telemàtic, fiable i de qualitat.

•

•

Desenvolupar el Portal del Pacient per a aconseguir una participació més activa de les persones usuàries de la sanitat.
Disposar de noves funcionalitats en l’app
GVA+ Salut per a dotar pacients i persones cuidadores d’autonomia i responsabilitat.
Facilitar l’accés de la ciutadania als informes
clínics recollits, no sols en la Història de Salut
Electrònica de la Comunitat Valenciana, sinó
també als recollits en la Història Clínica Digital del Sistema Nacional de Salut i en la Història Electrònica Europea (Patient Summary i
ePrescription) perquè les persones tinguen accessibilitat a la informació rellevant de la seua
història de salut.
Millorar l’experiència d’usuari dels sistemes
existents per a afavorir l’accés als nous serveis
remots, disminuir la bretxa digital i incrementar
la seguretat de la interacció amb els sistemes
d’informació.
Desenvolupar un servei de signatura digital de
documents sanitaris per a garantir la integritat
de la documentació generada.

•

Ampliar la cartera de tràmits telemàtics per a
la gestió de la targeta sanitària o de cita prèvia.

•

Consolidar la videoconsulta com a eina de seguiment dels pacients en domicilis i en centres
sociosanitaris.

•

Impulsar el sistema integrat d’història clínica
electrònica per a aconseguir un seguiment i un
monitoratge personalitzats de pacients en domicili i hospitalitzats.

•

Millorar les eines d’informació telemàtica per
a afavorir la comunicació de les persones
usuàries, pacients o cuidadores amb el col·lectiu de professionals sanitaris.

•

Augmentar l’àmbit de les aplicacions de telemedicina i salut digital per a acostar la sanitat
a totes les persones usuàries.

•

Desenvolupar el programa de telefarmàcia en
Atenció Farmacèutica Especialitzada, incloenthi el lliurament domiciliari o en altres punts diferents de les mateixes Unitats d’Atenció Farmacèutica a Pacients Externs, per a proporcionar
als pacients ambulatoris una prestació adequada en matèria d’atenció farmacèutica.
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5. Eixos estratègics

Línies estratègiques en l’àmbit sanitari:

LE 5.8 Sanitat robusta
Dimensionar les infraestructures que donen suport als sistemes
d’informació per a assegurar la disponibilitat i seguretat de sistemes
crítics i avançar en l’estratègia de monitoratge i seguiment remot
del pacient.

“

Les infraestructures que donen
suport a tots els sistemes
d’informació constitueixen
els fonaments sobre els quals
s’assenten les aplicacions de
gestió sanitària.

•

Procedir en totes les actuacions sota la premissa de la seguretat des del disseny, garantint la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació.

•

Optimitzar l’alta disponibilitat, robustesa i seguretat del Centre
de Procesament de Dades, amb millors prestacions que mantinguen la continuïtat ininterrompuda dels sistemes d’informació.

•

Renovar les infraestructures tecnològiques en atenció primària,
hospitalària i salut pública per a garantir la seguretat de la informació clínica.

•

Dotar amb una cobertura wifi dimensionada i de qualitat per a
admetre les noves formes de comunicació.

•

Adequar les comunicacions i els dispositius del lloc de treball
per a donar resposta a les demandes que es produïsquen en l’àmbit de la mobilitat, la telemedicina, les teleconsultes, el teletreball i
els dispositius IoT (Internet de les coses).

•

Impulsar la renovació tecnològica dels sistemes d’informació,
tant els de gestió administrativa (recursos humans, gestió econòmica, targeta sanitària, etc.) com els relacionats intrínsecament
amb la història clínica (història clínica electrònica, farmàcia, radiologia, laboratoris, anatomia patològica, etc.) per a millorar la
gestió.

•

Implantar sistemes de localització d’actius en temps real per a permetre un seguiment en temps real de pacients i equipament mèdic.
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5. Eixos estratègics

Les infraestructures que donen suport a tots els sistemes d’informació constitueixen els fonaments sobre els quals s’assenten les
aplicacions de gestió sanitària. Atesa la importància d’aquests sistemes, és fonamental dimensionar les infraestructures per a garantir-ne la disponibilitat, la seguretat i la velocitat requerides. A més, tot
això és un pilar fonamental per a avançar en l’estratègia de monitoratge i seguiment remot dels pacients. Per tant, les accions que cal
executar són:
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LE 5.9 Sanitat integrada
Millorar els sistemes d’informació de gestió dels serveis sanitaris,
sota la premissa de la interoperabilitat, per a integrar i coordinar tots
els nivells assistencials.

d’aquests amb els sistemes de salut pública i
dels serveis sociosanitaris.
•

Renovar i integrar els sistemes d’informació
de gestió assistencial per a disposar i comunicar informació fiable, accessible, completa i
segura de la història integrada del pacient.

•

Dur a terme la reenginyeria i l’adaptació dels
sistemes d’informació de salut pública per a
garantir la integració amb la resta dels sistemes, la comunicació àgil i directa amb els sistemes d’informació del Ministeri de Sanitat i un
sistema d’indicadors rellevants de salut.

Per tant, les accions que es plantegen en aquesta
línia estratègica són:
•

Normalitzar i simplificar, potenciar l’ús de
catàlegs i estàndards i millorar la interoperabilitat sintàctica i semàntica, per a millorar
la integració dels sistemes d’informació dels
diferents nivells assistencials i, al seu torn,

•

Ampliar les interconsultes, millorant la comunicació entre professionals, per a facilitar la recopilació, la normalització i l’ús compartit de la
informació clínica.

Gestió
d’emergències
sanitàries

Programes
d’ajuda a la
prescripció

Renovació
i integració
de sistemes
d’informació
sanitaris
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•

Ampliar el contingut dels informes recollits
en la Història Clínica Integrada i Interoperable a la Comunitat Valenciana, entre altres,
la història farmacoterapèutica i l’informe de
tractaments vigents, per a maximitzar la informació sanitària disponible per a la ciutadania i
els professionals sanitaris.

•

Fomentar l’accés del col·lectiu mèdic als informes recollits en la Història de Salut Electrònica de la Comunitat Valenciana, en la Història
Clínica Digital del Sistema Nacional de Salut
i en la Història Electrònica Europea perquè
tinga visibilitat immediata de la història clínica
de les persones ateses, independentment d’on
haja tingut lloc l’atenció.

•

Integrar els sistemes que governen el procés
farmacoterapèutic per a facilitar i potenciar la
conciliació farmacoterapèutica.

•

Desenvolupar eines d’ajuda a la prescripció i
millorar la informació disponible per als professionals sanitaris, amb la finalitat d’aconseguir
una prescripció farmacèutica més àgil i ajustada
a les necessitats de les persones ateses.

•

Implantar el sistema d’informació de gestió de
les Emergències Sanitàries per a facilitar el treball dels professionals i millorar l’atenció oferida.

•

Millorar el sistema d’educació a distància per
a donar suport al pla de capacitació general i
específica del personal sanitari i no sanitari.
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5. Eixos estratègics

L’atenció sanitària ha d’estar centrada en les persones al llarg del seu cicle vital. Per això, la gestió dels serveis sanitaris ha de dur-se a terme de
manera contínua des de la promoció, la protecció
i la prevenció de la salut fins al diagnòstic, el tractament i les cures a la població atesa. Això suposa
l’exigència d’integració i coordinació dels nivells
assistencials i obliga a la millora de tots els sistemes, amb la premissa de la interoperabilitat de la
informació en tots els nivells d’atenció.

LE 5.10 Sanitat prospectiva
Impulsar la medicina 5P en el marc d’una Administració data-driven, en
què la governança i la intel·ligència de les dades facilitaran la presa de
decisions en un ecosistema més àgil i eficient, basat en resultats de
salut i en potenciar l’experiència interactiva amb la ciutadania mitjançant
assistents virtuals.

El propòsit definit s’aconseguirà través de l’execució de les accions següents:
•

Impulsar l’estandardització de la informació
disponible i millorar l’eina d’anàlisi actual, per
a poder disposar d’una eina completa de gestió, incloent-hi no sols la informació assistencial, sinó també la de salut pública.

•

Prioritzar el desplegament de tecnologies
avançades d’anàlisi de dades per a la presa de
decisions aplicades a la gestió i la planificació,

la gestió de salut poblacional, la informació epidemiològica i la investigació (big data, business
analytics, intel·ligència artificial, etc.).
•

Millorar la capacitat d’obtenció, emmagatzematge i anàlisi de dades (Real World Data
- RWD) en tots els àmbits (epidemiològic, genòmic, història clínica, telemedicina, imatges,
sensors IoT, etc.).

•

Potenciar la medicina predictiva, preventiva,
personalitzada, participativa i poblacional (5P)
a través de les TIC, incloent-hi el desenvolupament de mètodes d’anàlisis i d’estimació de situacions de risc per a la salut, per a millorar l’eficàcia i la qualitat de tot el cicle de l’atenció a la
població valenciana.

•

Incorporar mètodes i eines avançades per a
transformar la informació de les persones ateses en resultats en salut.

5. Eixos estratègics

La precisió en el treball del professional sanitari
és un requisit indispensable per a aconseguir un
diagnòstic concret i correcte. Els sistemes experts
d’ajuda al diagnòstic doten el professional clínic
amb una eina robusta en la qual basar-se durant el
diagnòstic de la persona atesa, facilitant la presa
de decisions en tot el cicle de diagnòstic-tractament.

Els sistemes experts d’ajuda al diagnòstic doten al
professional clínic d’una eina robusta en la qual
recolzar-se durant el diagnòstic de la persona atesa,
facilitant la presa de decisions en tot el cicle de
diagnòstic-tractament.
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Eix 6: Justícia moderna

En la cerca d’aquesta eficàcia, s’identifica com a
clau impulsar un nou sistema de gestió processal
que permeta establir l’Administració Judicial Electrònica. Aquest nou sistema d’informació, que suposarà un canvi tecnològic de gran importància,
serà l’instrument habilitant per a garantir l’accessibilitat als expedients judicials i afavorir així l’agilitat
en la resolució. A més, en el context actual serà de
vital importància dotar-lo de les millors eines tecnològiques en matèria audiovisual que faciliten la
videoconferència.

Existiran accions
encaminades a
afavorir els drets
socials de la ciutadania
com són la justícia
gratuïta o l’ajuda
a les víctimes del
delicte.

5. Eixos estratègics

L’estratègia en l’Administració de Justícia de la Generalitat està alineada amb la cerca d’una justícia
moderna per a la nostra societat, una justícia que
siga pròxima i en què la ciutadania siga la protagonista del procediment i tinga a la seua disposició
mecanismes àgils per a la solució de conflictes,
tot basat en els valors d’eficàcia i transparència.

“

En el context actual és
necessari facilitar la
mediació entre les parts,
amb el suport d’eines de
videoconferències.

El projecte en què es posarà el focus en termes de
transparència serà la posada en marxa de la Seu
Electrònica Judicial, per a acostar l’activitat judicial
a la ciutadania i el col·lectiu de professionals de la
justícia i posar a la seua disposició els serveis i els
tràmits necessaris per a garantir que puguen exercir el seu dret d’accés a la informació.
Finalment, també hi haurà accions encaminades
a afavorir els drets socials de la ciutadania, com
ara la justícia gratuïta o l’ajuda a les víctimes del
delicte, i a potenciar les eines TIC disponibles per
a l’Administració de Justícia per a millorar l’ergonomia del lloc de treball i així fer-ne l’ús diari més
simple i eficient.
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Just@cv
Expedient
Judicial
Electrònic

Just@cv és el nou sistema de gestió processal
de la Comunitat Valenciana, que oferirà les funcionalitats necessàries per a la tramitació dels
procediments judicials per part dels jutjats i tribunals i permetrà avançar en el ple establiment
de l’Administració judicial electrònica i la reducció del paper.

El projecte pretén facilitar l’accés de la ciutadania i els professionals
i operadors jurídics a l’Administració de Justícia, a través dels serveis de la Seu Judicial Electrònica, i prestar un servei eficient, sense
dilacions indegudes, mitjançant l’aprofitament dels avantatges que
ofereix l’ús de la tecnologia.
Els objectius principals del projecte són:
•

Avançar en la implantació de l’Expedient Judicial Electrònic i l’arxiu electrònic en tots els òrgans judicials i oficines fiscals de la
Comunitat Valenciana.

•

Facilitar la tramitació dels procediments judicials i la presa de
decisions, que tinga en compte les peculiaritats del treball, segons els perfils de diferents usuaris com a lletrats de l’Administració de Justícia (LAJ), jutges i fiscals.

•

Garantir la interconnexió i la interoperabilitat dels òrgans judicials de la Comunitat entre si i amb els de la resta d’Espanya.

•

Ser compatible amb l’organització i les funcions dels òrgans judicials i les unitats de suport de la Nova Oficina Judicial i Fiscal.

El nou sistema Just@cv es construeix sobre els criteris d’unicitat,
interoperabilitat, integració i dada única, cobrint la gestió que es fa
dels expedients, tant en l’Oficina Judicial com en l’Oficina Fiscal, donant solució a tots els rols funcionals, interns i externs (professionals
jurídics, cossos de seguretat, institucions penitenciàries, ciutadania,
etc.). A més, el sistema aportarà a la gestió processal major agilitat i
eficàcia i facilitarà la racionalització del treball.
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Accessibilitat

Interoperabilitat
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LE 6.1 Justícia eficient

LE 6.2 Justícia accessible

Modernitzar els sistemes d’informació per a fer més eficient la
gestió dels expedients judicials. Integrar els Instituts de Medicina
Legal amb els òrgans judicials mitjançant les millors eines, per a
donar resposta a les necessitats de l’Administració de Justícia.

Implantar la nova Seu Electrònica Judicial per a fomentar la
transparència de l’activitat judicial i garantir a la ciutadania el
seu dret d’accés a la informació de l’activitat judicial.

•

Impulsar mitjançant el nou sistema Just@cv la gestió processal, amb l’objectiu de donar cobertura a les necessitats de l’Administració de Justícia en relació amb el ple establiment de l’Administració Judicial Electrònica. Aquest nou sistema suposarà
un canvi tecnològic de gran impacte que servirà d’instrument
per a la transformació dels procediments de la gestió d’expedients judicials, augmentarà l’agilitat i garantirà que les parts implicades (fiscal, col·lectiu d’advocats i de procuradors) tinguen
accés a l’expedient judicial. A més, estarà dotat de la funcionalitat audiovisual requerida, mitjançant la posada en marxa d’un
sistema d’enregistrament de vistes judicials i la renovació global
de tots els equips i components audiovisuals, incloent-hi sistemes de videoconferència per a tots els òrgans judicials. Amb
aquestes noves eines s’acostarà la integració de les vistes orals
als expedients judicials.

•

Integrar mitjançant un nou sistema els Instituts de Medicina
Legal amb la gestió processal dels òrgans judicials, amb la
principal motivació de facilitar les tasques a aquests instituts,
integrant la seua informació en els expedients judicials. Per a
aconseguir-ho es basarà en la tecnologia, fent ús d’eines de referència per a l’elaboració dels informes forenses. D’altra banda,
es posarà en marxa una eina de gestió i d’anàlisi de laboratori
per a la cerca de la millora en els actuals procediments de treball i l’automatització de processos.

El nou sistema per als Instituts de
Medicina Legal permetrà la seua
integració amb la gestió processal.
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Els objectius vinculats a la millora de l’accessibilitat es concentren
en l’acció següent:
•

Fomentar la transparència de l’activitat judicial amb la posada
en marxa de la Seu Electrònica Judicial, a través de la qual la
ciutadania i els professionals de la justícia podran exercir el seu
dret d’accés a la informació, als serveis i als tràmits electrònics
de l’Administració de Justícia. Amb aquesta acció es durà a terme
una ampliació dels procediments telemàtics per a donar cobertura a totes les necessitats de la ciutadania i del col·lectiu de professionals. En la mateixa línia, es facilitarà la gestió de tots els actors
judicials mitjançant la visualització de l’Agenda Judicial.

5. Eixos estratègics

La modernització dels sistemes d’informació es basarà en les línies
estratègiques següents:

Es durà a
terme una
ampliació dels
procediments
telemàtics per a
donar cobertura
a les necessitats
de la ciutadania.
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LE 6.3 Justícia orientada a les persones

LE 6.4 Justícia organitzada

Fomentar i facilitar, mitjançant l’ús de les TIC, els serveis de
l’Administració de Justícia enfocats a la ciutadania, com la justícia
gratuïta i l’assistència lletrada d’ofici, la mediació mitjançant
videoconferència i la gestió de la cita prèvia i de les ajudes a
víctimes del delicte.

Dotar les oficines judicials amb un sistema unificat per a la gestió
de personal i dur a terme la digitalització d’expedients i la millora
de l’ergonomia del lloc de treball, amb la creació d’un escriptori
modern que simplifique i afavorisca l’accés a la informació per a
les persones de la magistratura.

•

Agilitar la resolució per les Comissions d’Assistència Jurídica Gratuïta dels expedients que s’inicien davant dels col·legis d’advocats i advocades, mitjançant la
presentació de la sol·licitud, afavorint l’ús d’aquests col·legis, amb la finalitat de
garantir el dret a la justícia gratuïta i l’assistència lletrada d’ofici.

•

Facilitar la mediació amb el suport d’eines de videoconferència, permetent el contacte de les parts per a afavorir que aquestes puguen posar-se en contacte i duguen
a terme la sessió o sessions de mediació que acorden.

•

•
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Les accions que es duran a terme per a simplificar l’accés a la informació del personal
intern en les seues funcions són les que s’indiquen a continuació:
•

Implantar un sistema unificat per a la gestió de personal de les oficines judicials (gestors, tramitadors i auxili judicial) i dels forenses, amb un eix central
que girarà entorn d’un expedient electrònic personal amb utilitats de seguretat i
integració, l’ús generalitzat de la notificació electrònica amb signatura de segell
d’òrgan, la signatura electrònica de documents i la identificació fidedigna del
personal funcionari. Addicionalment, hi haurà la possibilitat de consultar el mateix expedient de manera electrònica, fet que significarà l’eliminació de l’ús del
paper en la gestió.

Estendre el sistema de cita prèvia de la Generalitat a l’àmbit de l’Administració de
Justícia, per a contribuir a la millora de l’atenció en l’assistència als òrgans judicials,
fiscals, mediació i assistència a les víctimes del delicte.

•

Establir la digitalització d’expedients mitjançant projectes TIC, tenint com a
objectiu la implantació de la digitalització dels expedients històrics jurídics i
administratius.

Introduir millores en el sistema de gestió d’assistència a les víctimes del delicte
que permeten personalitzar l’atenció a les víctimes i que proporcionen una atenció multidisciplinària de caràcter públic i gratuït, incloent-hi el suport d’eines com
videoconferències.

•

Disposar d’un escriptori modern per a les persones de la magistratura, amb el
suport d’eines tecnològiques actuals, a través de la definició d’un nou entorn que
millore l’ergonomia i simplifique l’accés a les utilitats habituals per a facilitar la
consulta d’informació i l’accés a les bases de dades de jurisprudència.

5. Eixos estratègics

Els serveis sobre els quals es posarà el focus de la transformació són els que s’indiquen a continuació:
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6

6. Control i seguiment

Control i
seguiment
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El Comité de Seguiment ha d’elaborar informes semestrals, a més d’aquells altres informes específics
que puguen resultar necessaris per a l’avaluació i el
seguiment. Aquests informes hauran d’avaluar l’estat d’execució de les accions, amb atenció especial
a determinats aspectes com:

Per a garantir l’èxit de GEN Digital 2025, és imprescindible fer accions de control i seguiment continu, de manera que es puguen avaluar els objectius
aconseguits, detectar els riscos per a complir-los i
exercir accions per a mitigar-los.
L’òrgan competent per al control de l’execució de
GEN Digital 2025 i l’encarregat de la coordinació
de totes les accions necessàries per a la plena
consecució dels seus objectius és la Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica i les Comunicacions a la Comunitat Valenciana (CITEC).
En el si de la comissió CITEC, es constituirà, específicament, un Comité de Seguiment, format per
persones designades per cadascun dels departaments implicats, és a dir, les conselleries i altres
òrgans específics com la DGTIC. Aquest comité
es reunirà sempre que les necessitats d’avaluació i
seguiment del pla ho requerisquen i, com a mínim,
amb periodicitat semestral.
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•

L’estat general de les accions.

•

La seua evolució en el temps i les mesures correctores que foren necessàries per a millorar-les.

•

Els riscos detectats en l’execució i les mesures
mitigadores.

•

Les adaptacions necessàries, quan es produïsquen canvis substancials que modifiquen els
objectius estratègics del pla o identifiquen noves necessitats i prioritats.

•

L’avaluació de les noves propostes que hagen
remés els diferents departaments de la Generalitat, individualment o col·lectivament.

•

La proposta de noves accions.

Els informes semestrals del Comité de Seguiment
seran elevats per a la seua discussió i validació formal a la CITEC. Serà també en aquest fòrum on les
conselleries podran conéixer l’estat de cadascuna
de les seues iniciatives, realitzar noves propostes i,
si és procedent, aprovar mesures correctores i modificacions de les accions previstes.

Comité de
Seguiment
en el si de la
CITEC
6. Control i seguiment

Així mateix, tenint en compte que el pla constitueix
una proposta dinàmica, concebuda per a poder
adaptar-se a circumstàncies canviants, el Comité
establirà el procediment per a dur a terme aquelles
modificacions que puguen ser requerides al llarg
de la implementació d’aquest.

Control de
l’execució

Avaluació
de noves
propostes

Informes
semestrals
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