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No sé si a la seua senyoria li semblarà nou este plantejament
perquè abans no es feia així i s’arribava als càrrecs públics
per aconseguir altres finalitats diferents. Vaja, li parle d’oïda,
segons vàrem escoltar en alguna gravació i sembla que la
justícia està confirmant, ho sembla. Però és que ací ara estem
reclutant les persones d’acord amb la seua capacitat i la seua
disponibilitat per a treballar. I assegure que el nostre plantejament a l’hora d’anomenar els alts càrrecs és allò del més
normal.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, conseller.
Passem a la següent pregunta, que és la 1.356, que formula la
diputada Rosa Peris, del Grup Parlamentari Socialista, també
al conseller d’Hisenda i Model Econòmic.
Senyora Peris, quan vullga.

La senyora Peris Cervera:
Gràcies, presidenta.
Senyor conseller, no ens pot estranyar el cinisme dels qui en
una mà ací li demanen que ho faja tot mentres que en l’altra
voten al Congrés de Diputats «no» al millor pressupost que
hi ha hagut per a la Comunitat Valenciana. (Aplaudiments)
Els que voten que no a un increment d’inversió de 1.000
milions per a la nostra terra; els que voten que no a un increment de més del 61% per a la inversió; els que voten que no
a un increment de les pensions que afectaria més de huitcents noranta mil valencians i valencianes; els que amb el
seu vot van a privar de beques més de cent tres mil valencians; o aquells que voten que no a un increment de més del
86% per a rodalies, per a carreteres i per al corredor mediterrani. (Aplaudiments) A ells, als que voten i als que veten la
millor oportunitat que ha tingut la Comunitat Valenciana en
els últims anys.
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la qualitat dels serveis que se presten a la ciutadania. I és
necessari garantir una major seguretat.
Nosaltres considerem que apostar per la digitalització també
és un mecanisme fonamental per a afavorir la transparència,
de manera que la ciutadania puga conéixer en cada moment
com estan els tràmits que ha fet en l’administració. És de
veres que n’hi ha molta..., moltes persones que consideren
que l’administració està enormement burocratitzada, i també
hem de dir que la burocràcia forma part també de l’element
de seguretat que oferim a la ciutadania.
Però sense estigmatitzar el que és el funcionament de
l’administració, nosaltres considerem que és molt important
que eixa administració cada volta siga més àgil, cada volta
siga més òptima i cada vegada siga més ràpida, més segura i
més eficient per a la ciutadania.
La modernització en la gestió de l’administració pública ha
de ser un projecte transversal que, a més, ha d’afectar totes
les administracions públiques. I, per tant, la digitalització
contribuirà veritablement a millorar la vida dels valencians i,
també, del personal que treballa en l’administració.
Senyor conseller, necessitem una administració oberta,
transparent i eficient. I, a la volta, pot suposar, sense dubte,
una finestra d’oportunitat per a aprofitar els avantatges que
les noves tecnologies ens oferixen per a millorar els servicis
que hui prestem a la ciutadania.
I no podem oblidar en ningun cas, que tenim un compromís de respecte en el desenvolupament sostenible. Hem
d’anar a una administració que cada volta gaste menys paper.
I, també, hem de garantir que l’accés a l’administració siga
igual per a tots els ciutadans, visquen en Ademús o visquen
en Alacant. I considerem que esta escletxa digital ha de ser
eliminada.
Per totes estes raons, senyor conseller, a pesar de les dificultats, a pesar del dia tan negre en què els que hui s’oposen han
traït esta comunitat negant els recursos que necessitem, a
pesar d’això, seguim treballant. I per això li pregunte, senyor
conseller, amb totes estes dificultats, ens podria dir en quin
moment es troba el projecte de digitalització i modernització
de l’administració pública.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Per favor...

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyora Peris.

La senyora Peris Cervera:

Conseller.

Ells, que demanen amb una mà que vosté faja de tot i, per una
altra, resten els recursos que esta comunitat necessita per a
avançar.

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

I a pesar de tot açò i de totes les dificultats som conscients
que seguim treballant. I seguim treballant per a millorar
l’administració. I un dels elements més importants per a
millorar l’administració ha de vore, conseller, en millorar la
transformació digital de l’administració, també per a millorar

Moltes gràcies, senyora Peris.
Moltíssimes gràcies. Estic totalment d’acord amb les apreciacions que vosté fa sobre el paper de la digitalització en les
administracions públiques. Li he de dir que quan vam arribar
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en juliol de 2015 només hi havia un 6%, 6% de l’administració
digitalitzada, quan hi havia altres administracions públiques
que estaven en el 40 i en el 50%. La deixadesa en què vam
trobar este tema clama al cel.
En este sentit, he de dir-los que estem dins d’una nova etapa,
no només per l’esforç que està fent la mateixa administració de La Generalitat per la seua digitalització, en la línia
que vosté diu, òbviament, sinó que després el 10 de juliol
de l’any passat es publicà al diari oficial de La Generalitat
un nou conveni marc entre La Generalitat, les tres diputacions provincials i la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies. Fins a eixe moment, les actuacions en digitalització de les administracions es regien per un vell conveni subscrit en juliol de 2008, prorrogat en 2016 fins al desembre de
2017.
D’acord amb eixe conveni, s’aconseguix centralitzar les
plataformes de serveis telemàtics per a entitats locals en
una plataforma unificada instal·lada en els sistemes de La
Generalitat des d’on s’oferixen els serveis d’administració
electrònica als ajuntaments i mancomunitats que volen utilitzar-la: punt d’accés general, registre Geiser, portafirmes,
sistema d’informació administrativa de l’estat, punt central
del registre de l’estat.
Amb este nou conveni es vol establir una estratègia única i un
full de ruta clar per a aconseguir una administració electrònica moderna a la Comunitat Valenciana.
Per això, a l’octubre de 2018 es va convocar la comissió multilateral de les administracions electròniques de la
Comunitat Valenciana, en la qual s’aprovà la creació d’una
comissió tècnica per a concretar la consecució dels objectius
del conveni, la qual ja està en funcionament i ha definit cinc
línies de treball. Una, establir una estratègia d’administració
electrònica comuna amb guies i documents concrets de
suport orientats a les entitats locals. Dos, estudiar les eines
tecnològiques més adequades. Tres, atendre necessitats de
formació dels empleats públics. Quatre, impulsar la disponibilitat de recursos de tecnologies de la informació i arxivers
en les entitats locals. I, cinqué, millorar les xarxes de comunicació entre les administracions.
Més enllà d’este conveni, des d’abril de 2016 La Generalitat
està aplicant el pla de transformació digital que a hores
d’ara presenta un alt grau d’avanç. En concret, s’han assolit
objectius com ara el registre únic per a la Presidència de La
Generalitat, totes les conselleries i els organismes autònoms;
la valisa electrònica i la firma electrònica de documents que
envien totes les conselleries i organismes autònoms així
com també la signatura des de dispositius mòbils en cas que
es demane; una nova versió de la carpeta ciutadana la qual
permet accedir també des de dispositius mòbils i està integrada amb la clau «clave», que és el sistema d’identificació del
ciutadà que fa servir l’administració de l’estat; la consulta de
l’estat de tramitació d’expedients integrada en el punt d’accés
general de l’administració general de l’estat i una nova versió
de la plataforma de tramitació telemàtica de La Generalitat
amb un disseny homogeni amb la carpeta ciutadana accessible també des de dispositius mòbils, integrada en el sistema
de l’administració general de l’estat, «clave», firma d’identificació i signatura i amb possibilitat de fer-hi pagaments amb
targeta de crèdit.
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Avanços en la plataforma autonòmica d’interoperativitat
connectada a la plataforma de l’administració general de l’estat de manera que fa possible la verificació de dades entre
administracions i s’estalvia demanar dades al ciutadà. Així,
recentment, s’hi va incorporar la verificació de nous documents com ara l’acreditació de famílies monoparentals de la
renda o del poder notarial; punt únic de notificacions per a
grans destinataris, els quals poden implementar un procés
automàtic per accedir-hi, comparéixer a les notificacions i
gestionar-les des de dins de la seua organització.
S’han fet tres instal·lacions pilot al Complex Administratiu
Nou d’Octubre, de digitalització certificada integrada amb el
registre d’entrada.
I pel que fa a l’àmbit normatiu s’han regulat mitjançant decret
del Consell els sistemes alternatius d’identificació i firma;
s’ha publicat l’orde que regula l’ús de CSV com a sistema de
signatura de documents, i fa menys d’un mes, el 19 de gener,
es va publicar en el DOGV l’ordre sobre política de gestió de
documents electrònics de La Generalitat.
En definitiva, senyoria, en una legislatura hem passat d’una
administració on un ús parcial i inadequat de l’electrònica
generava inseguretat i obligava sovint a duplicar els procediments, a una administració del segle XXI oberta i accessible
als ciutadans des de qualsevol lloc les vint-i-quatre hores del
dia durant els tres-cents sixanta-cinc dies de l’any...

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies.

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
...i també tenint en compte la bretxa digital terrestre que
(inintel·ligible) ... sempre la costa i l’interior valencià.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, conseller.
Passem a la pregunta número 1.523, que formula la diputada
Llum Quiñonero, també al conseller d’hisenda.
Señora Quiñonero, cuando quiera.

La senyora Quiñonero Hernández:
Sí, bona vesprada, conseller.
Molta feina té vosté aquesta vesprada.
La pregunta es en qué situación está el proceso de cesión
de la Ciudad Deportiva de Alicante al ayuntamiento de la

