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De manera general, cal destacar:

 Es manté l’augment del 14% en el pressupost de despesa corrent de
l’any passat i augmentem un 9% aquest any.  En els darrers 2 anys
destaca un augment del 23%.

 Partides d’inversió en aquesta àrea que sumen 208.000 €.

Des  de  la  Regidoria  de  Modernització  de  l’Administració  volem
consolidar  el  procés  que  vam  encetar  en  2016  d’implantació  de
l’Administració electrònica a l’Ajuntament d’Alcoi. Cal  fer un esforç per
adaptar  l’Administració  als  nous  temps.  Per  açò  ens  sembla
imprescindible modernitzar tots els departaments de l’Ajuntament.

Consolidar l’Administració electrònica a nivell  intern.  Caldrà ampliar  el
sistema  d’emmagatzemament  electrònic,  ja  que  en  l’Administració
Electrònica  es  procedirà  a  l’escaneig  de  tots  els  documents  dels
expedients i canviarà l’emmagatzemament d’arxiu físic a arxiu electrònic.
Açò representarà caminar cap al paper 0, és a dir, que tots els expedients
que tramita l’Ajuntament tinguen un procediment electrònic de principi a
fi.  D’aquesta manera el procés serà molt més àgil i  clar i els ciutadans
podran saber en tot moment la situació dels expedients en què estiguin
involucrats.

Implementar  l’administració  electrònica  per  als  ciutadans.  D’aquesta
manera poder facilitar i agilitzar els tràmits que han de fer els ciutadans
amb  la  nostra  administració.  Un  exemple  clar  és  l’adquisició  del
programari de licitació electrònica. Amb aquest programari les empreses
que es presenten a les licitacions dels contractes que trau l’Ajuntament,
podran fer-ho de manera més àgil i amb molta més claredat, facilitant la
gestió i optimitzant el temps, tant d’empreses com de l’Ajuntament.



 Un altre aspecte important  en aquest 2017 serà l’adquisició  d’un
programa complet per a la gestió dels recursos humans de l’Ajuntament,
que permetrà gestionar millor els recursos humans i posar a disposició
dels  treballadors  de  l’Ajuntament  una  plataforma  per  a  poder-se
gestionar els seus permisos, vacances, etc.

També,  destaca  el  manteniment  d’una  partida  per  a  l’adquisició
d’equips  informàtics que completarà el  procés encetat l’any passat de
renovació del parc d’ordinadors.

Partides destacades:
 Adquisició sistema d’emmagatzemament 30.000 €
 Adquisició equips informàtics 45.000 €
 Inversions Administració Electrònica 60.000 €
 Adquisició programa Recursos Humans 35.000 €
 Adquisició Programes Accessibilitat a la xarxa   5.000 €


