
MEMÒRIA REGIDORIA DE MODERNITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ 2018

De manera general cal destacar que les partides d’inversió en aquesta
àrea sumen 245.000 €.

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  en  l'àmbit  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 comportarà 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 que estiguen 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.

En les partides de manteniment de AYTOS y de T-Systems, el que hem fet
és aglutinar totes les partides relacionades, per facilitar-ne la gestió.

 
Un  altre  aspecte  important  en  aquest  2018  serà  l'adquisició  d'un
programa complet per a la gestió esportiva en el Departament d'Esports.



També cal destacar l'adquisició d'un programa de control de les piscines
del Complex Esportiu Eduardo Latorre.

Continuem  amb  les  inversions  per  a  l'Administració  Electrònica,  per
poder completar la fase d'Arxiu.

Cal  millorar  i  canviar  el  tallafoc existent,  per  millorar  la  seguretat  del
nostre sistema.

Adquisició d'un sistema nou d’emmagatzemament i reforma de la sala de
servidors  per  a  ampliar  la  infraestructura  virtual  i  física  de  tots  els
servidors municipals.

També  cal  destacar  el  manteniment  d'una  partida  per  a  l'adquisició
d'equips informàtics que completarà el  procés encetat fa dos anys de
renovació del parc d'ordinadors.

Partides destacades:

 Adquisició sistema d'emmagatzemament 60.000 €

 Adquisició equips informàtics 25.000 €

 Inversions Administració Electrònica 60.000 €

 Adquisició programa Policia Local 22.000 €

 Adquisició Programes esportius 26.000 €


