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1. Introdución
A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral
e do sector público autonómico de Galicia, na súa disposición adicional terceira, autorizou a
creación da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (en adiante Amtega),
adscrita á Presidencia da Xunta de Galicia cando dispón que:
“Mediante esta lei autorízase a creación da Axencia para a Modernización Tecnolóxic a
de Galicia, adscrita á Presidencia da Xunta de Galicia, que terá como obxectivos
básicos a definición, o desenvolvemento e a execución dos instrumentos da política da
Xunta no eido das tecnoloxías da información e comunicacións e a innovación e o
desenvolvemento tecnolóxico”.
“Esta axencia, en concreto, asumirá os medios persoais e materiais e as competencias
que na actualidade lle corresponden á Secretaría Xeral de Modernización e Innovación
Tecnolóxica, que se suprimirá no momento da creación daquela, sen que supoña
incremento ningún de gasto público.”
En desenvolvemento da autorización antedita e previa aprobación polo Consello da Xunta de
Galicia, con data 21 de xullo de 2011, do Plan para a posta en marcha da Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia e para a integración dos servizos tecnolóxicos da
Xunta de Galicia, a Amtega foi finalmente creada a través do Decreto 252/2011, do 15 de
decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se
aproban os seus Estatutos.
Posteriormente, mediante a celebración da sesión constitutiva do seu Consello Reitor, con
data 9 de marzo de 2012, tivo lugar a constitución efectiva da dita axencia pública
autonómica, incorporándoselle desde ese momento os medios persoais, materiais e
económico-financeiros que, en materia TIC, estaban ata ese momento adscritos á Secretaría
Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica e Secretarías Xerais da Presidencia, xunto
cos recursos TIC da Consellería de Presidencia, Administración Pública e Xustiza.
Nunha segunda fase, que tivo lugar ao longo do ano 2012, adscribíronse á Amtega os
servizos, recursos económicos e persoal de tecnoloxías da información e comunicacións
doutras 5 consellerías: Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas; Economía e Industria;
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria; Traballo e Benestar; e Medio Rural e do Mar.
Doutra banda, segundo o artigo 9, apartado 2 do Estatuto da Axencia para a modernización
Tecnolóxica de Galicia “a actividade da Amtega levarase a cabo de acordo cun plan de
acción anual, baixo a vixencia e de acordo co pertinente contrato plurianual de xestión ”. Así
mesmo de acordo co artigo 10 apartado a), a persoa a cargo da Dirección da Amtega
proporá ao Consello Reitor para a súa aprobación, nas datas que estableza a normativa
aplicable, o plan de acción anual sobre a base dos recursos dispoñibles.
En consonancia coas disposicións mencionadas, así como coas previsións contidas no
contrato plurianual de xestión, o presente plan de acción ten por obxecto regular a actividade
da Amtega durante o exercicio 2016 mediante o establecemento das actividades a
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desenvolver, os valores a acadar e os responsables de levalas a cabo no marco de cada un
dos obxectivos estratéxicos do contrato plurianual de xestión que regula o seu
funcionamento.
Este documento estrutúrase indo da enunciación dos aspectos máis estratéxicos, cara ao
particular e operativo, partindo do establecemento de cales serán, para o período
considerado, os obxectivos estratéxicos que orientarán o labor da Amtega para continuar coa
concreción dos plans operativos e programas a executar en 2016. Complétase a regulación
contida neste plan de acción mediante o establecemento do escenario económico financeiro,
coa correspondente previsión orzamentaria.
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2. Principais obxectivos
A Axenda Dixital de Galicia 2020 (ADG2020), aprobada en 2015, é unha estratexia
coordinada e aliñada coas estratexias de ámbito nacional e europeo no que a uso das TIC se
refire, que reforza a Estratexia Galega de Crecemento Dixital, introducindo elementos que
permitirán maximizar o impacto das políticas tecnolóxicas, como un factor imprescindible e
clave para acadar os obxectivos de crecemento económico-social que se marca Galicia para
o futuro.
Así, a ADG2020 é a resposta para converter o escenario dixital que nos rodea no motor
dunha sociedade mellor, apostando por un modelo de crecemento vinculado á economía
dixital, solidaria e inclusiva, e a transparencia e participación cidadá.
Neste sentido, no 2016 continuarase a verea para cumprir os desafíos tecnolóxicos propostos
na ADG2020 e articulados en torno a cinco liñas estratéxicas:
1. Valorización da Administración. Nesta liña formúlanse 6 desafíos orientados a avanzar
cara a unha Administración dixital innovadora que responda e se adiante ás
necesidades e expectativas da cidadanía e das empresas.
2. Énfase na Vida dixital. A segunda liña atende aos 4 desafíos orientados a adaptación
continua do modelo educativo á contorna dixital, favorecer servizos dixitais avanzados
nos ámbitos dos servizos sociais e sanidade e asegurar a inclusión dixital da
cidadanía.
3. AceleRación da economía dixital. A dixitalización empresarial en sectores estratéxicos
de Galicia como o sector primario, o turístico, o cultural e o do transporte así como a
implantación de solución dixitais innovadoras no tecido empresarial suman outros 5
desafíos da Axenda.
4. Estímulo ao crecemento do sector TIC. Impulsar a consolidación do ecosistema dixital e
o talento dos profesionais TIC son os 2 desafíos da ADG2020 en cando ao sector
tecnolóxico.
5. Articulación dixital do Territorio. Neste ámbito a Axenda asume 3 desafíos. Por unha
banda, reforzar a seguridade cidadá aplicando as TIC para facilitar a prevención de
riscos, catástrofes ou emerxencias. O despregamento de redes ultrarrápidas é outro
dos desafíos deste eido, e, o terceiro consiste en reforzar a confianza dixital como
chave para que a sociedade aproveite todas as vantaxes dunha contorna dixital.
A ADG2020 incorpora como un eixo fundamental a sustentabilidade introducindo, máis aló
de criterios de eficiencia e redución de custes, as pancas para potenciar a capacidade
transformadora das TIC e a mellora da efectividade do investimento público.
Un modelo sostible require a implicación de todas as partes interesadas, como el emento
facilitador da eficiencia, a agregación de capacidades e a corresponsabilidade na
consecución dos obxectivos de contribución ao crecemento económico e social. Así,
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promoverase un goberno que impulse a colaboración intra e inter-administrativa, o
traballo en rede cos axentes privados e a participación da sociedade.

Modernización das Administracións Públicas
En termos xerais en 2016, daránse dúas circunstancias neste plan de acción, a consolidación
das iniciativas executadas nos exercicios anteriores, e vinculados ao período de
financiamento finalizado en 2015, e a posta en marcha de proxectos xa correspondentes aos
plans tecnolóxicos aprobados no pasado exercicio, en especial o “Plan de Administración e
goberno dixitais. Horizonte 2020” e “II Plan Tecnolóxico da Administración de Xustiza en
Galicia”, sen esquencer o “Plan SmartTurismo”, ou a iniciativa en elaboración “Memoria
DIxitald de Galicia”.


Consolidación dos sistemas troncais da Administración electrónica
A utilización dos medios electrónicos na actividade da administración pública e na súa
relación cos cidadáns, empresas e outras administracións debe continuar coa súa
consolidación progresiva, afianzando sistemas en marcha e implantado novos elementos
que completan a tramitación electrónica integral.
Así, durante o ano 2016 destacarán:
a) En 2015, púxose en marcha o Arquivo Electrónico Administrativo, único para toda a
administración pública galega, que da resposta a xestión dos documentos e
expedientes electrónicos, tanto dende o punto de vista da tramitación administrativa,
como dende o punto de vista da xestión do arquivo. No 2016 abordarase a
consolidación do mesmo, mediante a formalización da metodoloxía de incorporación
de procedementos no mesmo, e a integración progresiva de sistemas de tra mitación.
b) Avanzarase na tramitación electrónica integral, extremo a extremo, co aumento da
integración de sistemas de xestión cos elementos corporativos de administración
electrónica (sede electrónica, carpeta do cidadán, portasinaturas, nodo de
interoperabilidade, arquivo electrónico, notificacións electrónicas, ...), e a incorporación
progresiva de tramitación de procedementos no tramitador corporativo.
c) Continuarase co impulso a interoperabilidade, mediante a posta a disposición a través
do nodo de interoperabilidade PasaXe!, de novos certificados, tanto da
administración pública galega como de outras administracións.
d) Continuarase cos procedementos de dixitalización da documentación do cidadán
nas oficinas de rexistro da administración pública, coa incorporación de novos servizos
cara o cidadán en sede electrónica,
e) Continuarase tamén coa integración ou interoperabilidade cos sistemas estatais de
coordinación: DIR3, SIR, ... e abordarase o análise de impacto que se produce coa
entrada en vigor da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas.
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É de salientar que estes sistemas implican a todos os departamentos da Xunta de
Galicia e entidades dependentes, pero que tamén están sendo vertebradores de
sistemas de información particulares que se integran con estes elementos corporativos
e que fan que o número de usuarios indirectos acade progresivamente a práctica
totalidade dos xestores da Xunta de Galicia.


Sistema de análises de información corporativos.
En 2015 iniciouse unha nova liña de desenvolvemento de sistemas corporativos
orientados á xestión analítica da información xerada nas actividades de negocio cara
á definición da arquitectura corporativa quedaría recollida na posta en marcha do cadro
de análise da información electrónica e do sistema de xestión de recursos humanos.
Púxose en marcha unha arquitectura corporativa e un portal de indicadores de negocio,
continuarase con esta liña incorporando novas áreas de negocio, e avanzando no
establecemento de criterios de calidade de información.



A administración pública na rede: Continuarase coa coordinación e evolución do
catálogo de portais, canles sociais e servizos en mobilidade. Destacará a posta en
marcha do Portal de transparencia, e poranse en marcha as iniciativas de
desenvolvemento da lei 1/2016 de transparencia e bo goberno, relativas a transparencia,
reutilización da información do sector público.



Continuación co proceso de migración ao dominio .gal da presenza da administración
pública en Internet..



Unha das novas liñas de actuación irá encamiñada ao inicio deseño do novo modelo de
información e atención ao cidadán neste contexto dixital.



Procedementos coas empresas e sistema de relación co consumidor.
Evolucionarase o rexistro único empresarial, e avanzarase no deseño do sistema de
información do Instituto Galego de Consumo, orientándoo cara á relación electrónica co
consumidor: reclamacións e arbitraxe electrónico.



No contexto do plan de desenvolvemento tecnolóxico do eido do turismo, Smart
Turismo, destacan o inicio dunha nova fase do proxecto, coa consolidación da
implantación dos sistemas actuais (Ritga, inspección, smart camiño, turespazo,...), e o
inicio da posta en marcha de novas áreas orientadas a outros operadores do eido do
turismo.



No eido da difusión e conservación do patrimonio cultural galego destacarán as
seguintes actuacións:
o

Consolidación do Arquivo Electrónico Patrimonial, e a posta en marcha do sistema
de xestión arquivística nos arquivos dependentes da Xunta de Galicia.

o

A consolidación do sistema de xestión bibliotecaria e catálogo colectivo único da
Rede de Bibliotecas de Galicia, e deseño da fase de extensión a bibliotecas
municipais e escolares.
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o

A posta en marcha do repositorio xurídico galego lex.gal, ou o novo proxecto de
toponomia galega.

o

É avanzarase no deseño do modelo de información para a xestión, catalogación,
preservación e difusión do patrimonio cultural galego. Coa posta en marcha dos
proxectos vinculados a construción do plan “Memoria Dixital de Galicia”

No eido da administración de Xustiza:
A administración de Xustiza, coa publicación da lei 18/2011, debe equipararse a
administración pública no uso dos medios electrónicos, coas características particulares
que o procedemento xudicial establece. No ámbito do Plan de Sistemas TIC da
Administración de Xustiza, que se leva de xeito coordinado coas principais autoridades do
ámbito xudicial, inícianse este ano as actuacións para o desenvolvemento dunha
administración xudicial electrónica, sen esquecer as actuacións en marcha de dotación de
medios, evolución e consolidación de sistemas de información. Así, dentro das diversas
actuacións neste ámbito destacan:
o A evolución, consolidación e finalización de implantación dos proxectos
construídos en 2015: repositorio unificado xudicial, arquivos físicos e pezas de
convición, visor do expediente xudicial, sede electrónica e portal xustiza.gal. E se
iniciará a segunda fase de todos estes proxectos.



o

Finalización do proceso de presentación telemática de escritos a través de Lexnet.

o

E se avanzará no posto de traballo orientado ao expediente xudicial, e de dotación
continuada de equipamento para a xestión dixital en sede xudicial.

o

Deseño e posta en marcha do sistema de xestión dos arquivos físicos e almacéns
de pezas de convicción.

Atención ao usuario e posto de traballo dixital

Debe destacarse que unha das grandes áreas de reordenación da prestación do servizo TIC
se centra na xestión do posto de traballo (equipamento TIC necesario para o
desenvolvemento da actividade) e a unificación e mellora das canles de atención ao usuario.
Nesta liña avanzarase en 2016, en:
o

Continuación co plan de migración ofimática a software libre.

o

Ordenación dos procedementos e funcións dos equipos de soporte técnico in -situ

o

Dotación de, cando menos, 1.500 postos de traballo adecuados para a xestión de
servizos dixitais. E análise de novos escenarios de xestión dos postos de traballo
dixitais.

o

Impulso do uso da rede de videoconferencia da administración pública galega, que
permitirá un aforro considerable en tempos e custes de desprazamento.

o

Continuación coa implantación progresiva dun centro de atención ao usuario
común para a administración pública, establecendo dous puntos de atención
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prioritaria: CAU Central e CAU Periférico (que irá integrando de xeito pa ulatino
puntos de atención dispersos ou áreas que no están adecuadamente atendidas).
E por último destacar a posta en marcha dun plan de formación TIC, a través da EGAP,
vinculado ao plan de migración de software libre e implantación das iniciativas de
administración electrónica, así como formación tecnolóxica específica.

Áreas tecnolóxicas sectoriais:
O 2016 destacará como un ano marcado pola posta en funcionamento dun importante
número de sistemas de información sectorial, cun importante impacto nos dis tintos ámbitos
funcionais da Xunta, en amplos sectores do tecido empresarial galego e na propia cidadanía
galega:



Posta en funcionamento da Historia Social Única definida no Plan Trabe
A Historia Social Única permitirá ter unha visión unificada dos servizos e prestacións
que se ofrecen a cada cidadán, unha mellor coordinación entre o sistema sanitario e o
sistema de servizos sociais o que redundará nunha optimización dos recursos
económicos, materiais e humanos que se empregan en ambos sistemas, nunha mellor
atención aos cidadáns a través da redución de trámites na solicitude de servizos, e de
dispoñibilidade de recursos para a atención a ditas demandas, e na mellora do sistema a
través da toma de decisións estratéxicas sobre as necesidades e servizos a sat isfacer.
En particular, neste ano disporase da primeira versión en funcionamento da Historia
Social Única Electrónica, que permitirá acceder a información social dispoñible dos
cidadáns de forma unificada, tanto a que afecta aos servizos proporcionados pol a
administración autonómica, como aquela provinte dos servizos proporcionados por outras
administracións. Abordaranse os escenarios de pilotaxe e implantación en varios
ámbitos, acorde á tramitación da regulación legal da Historia social única electrónica,
o seu uso e accesos.
A versión inicial do sistema está conectada con Tarxeta Sanitaria e contempla os
mecanismos de consolidación da información provinte dos sistemas de información de
referencia de varios ámbitos de información contemplados no proxecto, xunto coa
creación do frontal da Historia Social, o cal inclúe ferramentas de axuda á
cumprimentación dos dous modelos de informe social aprobados normativamente
(informe social unificado de dependencia e discapacidade; informe social de inclusión).

Plan de Acción 2016.Principais obxectivos.

Páx.12/201



Desenvolvemento do sistema de información de xestión integral de centros
residenciais de maiores dependentes
Iniciarase o proxecto de desenvolvemento e implantación do sistema de información
integral de xestión de centros do eido de benestar, segundo a liña de actuación prevista
no Plan Trabe. O proxecto abrangue as distintas tipoloxías de centros da área de
Benestar da Consellería de Política Social, incluíndo aos do Consorcio Galego de
Igualdade e Benestar, resultando especialmente relevante en termos de impacto na
xestión e na atención a cobertura das necesidades das residencias de maiores de
discapacitados.



Consolidación dun sistema de axuda á explotación da mobilidade no ámbito de
transporte de viaxeiros por estrada en Galicia.
O Sistema de Axuda á Explotación da Mobilidade (SAE) supón unha oportunidade de
innovación tecnolóxica para un sector tradicional, que permite avanzar cara un sistema de
transporte público de viaxeiros por estrada máis limpo, seguro e eficiente a través da
mellora na xestión e control da flota grazas á tecnoloxía.
O Sistema de Axuda á Explotación é unha ferramenta de xestión que permite
empresas contratistas dos servizos de transporte público a localización
posicionamento en tempo real dos vehículos, unha mellor regulación do se rvizo
controlar o desfase do vehículo respecto da posición ou ruta prevista
proporcionará información sobre o número de usuarios e o pago do servizo.

ás
e
ao
e

O SAE abre a porta á implantación dos servizos por demanda dos usuarios ao tempo que
fomenta a intermodalidade, ao posibilitar a integración de distintos modos de transporte.
A implantación do Sistema de Axuda á Explotación permite que calquera cidadán acceda
a través de ferramentas web e dispositivos móbiles á información en tempo real sobre o
horario no que os autobuses pasarán pola súa parada, eliminando a incerteza da espera.
A incorporación ao longo deste ano dos distintos operadores de transporte por estrada a
este sistema de axuda a explotación da mobilidade ven acompañada da consolidación
do Centro Operativo da Mobilidade de Galicia (COMGA), punto central de xestión,
seguimento e control do funcionamento dos servizos de transporte de viaxeiros por
estrada en Galicia.



Posta en funcionamento da área de transporte metropolitano de Ourense
Outro proxecto estratéxico no ámbito do transporte, xunto co mencionado no apartado
anterior, é a posta en funcionamento dunha nova área de transporte metropolitano, a
de Ourense. A posta en marcha dunha nova área de transporte supón un importante reto
no eido tecnolóxico, tanto no relativo aos dispositivos embarcado nos vehículos, como aos
sistemas de información que xestionan o funcionamento e os aspectos económicos do
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plan de transporte metropolitano, como da xeración de información relativa a zonas, rutas,
saltos, tarifas, ...
A adaptación dos sistemas a esta nova área, a xeración de todos os elementos
necesarios para o seu funcionamento, e o soporte a correcta posta en funcionamento,
constituirán unha actividade clave no correcto funcionamento desta nova área, que a súa
vez suporá un impacto positivo sobre o uso do transporte público nesta zona xeográfica
de Galicia.



Evolución da plataforma de xestión medioambiental (GaIA)
Esta ferramenta permite unha xestión integral e integrada da información ambiental
que xestiona a Administración e unha relación completamente telemática coas empresas
do sector, acadando así nunha redución de custes e tempos de tramitación, e unha maior
dispoñibilidade de información. Desenvolverase unha nova fase para incorporar mais
trámites ambientais como o Rexistro Nacional de Produtores e Xestores, as Autorizacións
Ambientais Integradas (AAI) ou un módulo de xestión de inspeccións.



Dotación TIC nas aulas
Esta liña de actuación está encamiñada a acadar a integración plena das TIC na práctica
educativa. Neste ano producirase o despegue do uso dos kits de aula dixital (portátil,
encerado dixital, proxector, altofalantes) en 2.950 aulas de 680 centros (todas as aulas de
centros públicos entre 5º de primaria e 1º de ESO), e noutras 1.000 unidades para as
aulas de 1º e 2º de bacharelato e aulas especificas (PDC, PMAR, ...) a través de
actuacións formativas e de impulso do seu aproveitamento. Adicionalmente ao longo do
2016 renovaranse os equipos das aulas de informática de IES e CPI.



Expansión da plataforma de aprendizaxe de contidos curriculares.
Fai dous anos introduciuse o uso de contidos educativos dixitais como ferramenta
principal dun modelo educativo dixital, como alternativa ao uso de libros de texto en papel.
A iniciativa supuxo a posta en marcha dunha plataforma de contidos curriculares
dixitais completos, gratuítos para as familias e accesibles sen necesidade de
conectividade, que neste segundo ano alcanzou a 6.000 alumnos de 5º e 6º de Ed.
Primaria e de 1º da ESO de 104 centros.
A previsión é que en tres anos 22.500 alumnos de 5º e 6º de primaria e 1º e 2º da ESO se
teñan beneficiado da aprendizaxe dixital; o que suporá un aforro total de 4,5 millóns de
euros. No curso que comeza este ano a iniciativa estenderase a 5º e 6º de primari a,
e 1º e 2º de ESO, co obxectivo de chegar a máis centros públicos.
Nesta plataforma de aprendizaxe virtual, os alumnos poden acceder, tanto de xeito online
como offline, a contidos curriculares completos e gratuítos facilitados pola Xunta, como a

Plan de Acción 2016.Principais obxectivos.

Páx.14/201

aqueles elaborados polos propios docentes dos centros educativos. Ademais este ano
rematará a posta en produción dunha ferramenta integrada de creación e compartición de
contidos, o que redundará nunha maior facilidade para crear novos contidos polo
profesorado.
Con esta nova etapa do Proxecto Abalar avanzarase na transformación da práctica
educativa, adaptándoa á realidade de uso e aprendizaxe destes tempos, e permitindo
unha optimización dos recursos económicos de administración e familias, á vez que se
afonda na mellora da calidade do sistema educativo.



Evolución dos servizos de traballo e emprego.
A evolución dos sistemas enfocarase no achegamento dos servizos aos cidadáns a
través de canais web, mellorando a usabilidade dos sistemas web e mellorando a
presenza no mundo dos smartphones a través das novas versións do portal de
demandante de emprego e as aplicacións móbiles do CNTG e MOBEM. Con estas
actuacións permitirase aos desempregados reducir o custe da interacción cos sistemas de
emprego e á Administración aumentar a efectividade das accións de fomento do emprego
optimizando os recursos empregados.
Neste mesmo ámbito executarase o sistema de envío dos Datos Comúns de Formación
para o emprego, que mellorará o intercambio de información entre as diferentes
Comunidades Autónomas no referido á formación. Este proxecto permitirá incorporar á
demanda de emprego información de outras CCAA o que será beneficioso para mellorar a
xestión da intermediación e da formación..



Desenvolvemento de instrumentos de xestión e difusión relacionados co sector
agropecuario, co desenvolvemento rural e coa xestión dons fondos europeos
agrícolas
Relevante para o 2016 é a posta en marcha de sistemas e instrumentos TIC relacionados
co soporte e xestión desta área, tanto pezas e sistemas estruturais, como relacionados
cos cambios na xestión dos fondos do novo Programa de Desenvolvemento Rural de
Galicia 2015_2020 recentemente aprobado (mais de 880 millóns de euros para o período
2015_2020).
Nomeadamente poden resaltarse os seguintes novos sistemas: Rexistro e Xestión de
Explotacións Agrogandeiras de Galicia; (REAGA) Xestión Integrada de Parcelas
Agrícolas; Sistema de Xestión de Axudas de Agroambientais (plurianuais); Sistema de
xestión da Seguridade Alimentaria (medicamentos veterinarios, sector de alimentación
animal e subprodutos animais non destinados ao consumo humano); Ferramenta integral
de Xestión Contable de Pagos de Axudas da Política Agraria Común (que xestiona mais
de 180 millóns de euros en pagos para o sector) e pola que xa amosaron o seu interese
outras comunidades autónomas; nova plataforma de xestión de axudas a produtores;
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sistema de traballo en mobilidade en campo para a xestión das mostras e analíticas das
Asociación de defensa Sanitaria Galegas (ADGS), plataforma de xestión (fase I) de
concentración parcelaria.
Implementaranse melloras nos sistemas de tramitación da Política Agraria Común, tanto
do primeiro pilar e axudas acopladas (destinadas a 33.000 agricultores e gandeiros
galegos e que inxectarán case 200 millóns de euros no agro galego ata o 2020), como
nas de desenvolvemento rural (fondos FEAGA e FEADER respectivamente). A PAC
subvenciona desde a produción de leite á cría de ovella ou cabras, ... (pagos directos a
gandeiros e explotacións) comas iniciativas de desenvolvemento rural. As axudas da PAC
representan en termos globais un terzo da renda total das explotacións galegas, polo que
a súa efectiva xestión representan una prioridade da política do sector primario galego.
No aspecto de difusión, o novo Portal do PDR de Galicia 2015-2020 vai permitir non só
dispoñer dunha información actualizada sobre as axudas e desenvolvemento do
Programa, senón tamén unha novidosa ferramenta de apoio intelixente na identificación
das axudas (motor de busca de axudas) acaídas para unha determinada explotación ou
proxecto, de entre as dispoñibles na contorna do PDR, e a conexión coa solicitude da
mesma nos sistemas de tramitación corporativos (sede electrónica) . Este novo PDR vai
supoñer tamén unha aposta pola teleformación no sector agroforestal, para o que se está
xa a traballar no deseño de contidos online e plataformas acaídas para este proxecto.
A Oficina Agraria Virtual (OAV) é o portal de comunicación telemático co sector, unha
ferramenta que potencia os servizos, especialmente co sector gandeiro, tendo previsto
acadar o 93% da tramitación telemática mediante este instrumento online (incluíndo
atención telefónica complementaria para aqueles que o demandan). No 2016 agárdase
acadar as 800.000 peticións de servizos a través da OAV.
Tamén non campo da innovación, dende Amtega vaise participar nun proxecto de
compra pública innovadora para explorar melloras nos sistemas de observación e
inspeccións dos cultivos e parcelas agrícolas.



Mellora nos sistemas de xestión de incendios e de ordenación do sector forestal
O Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (PLADIGA)
constitúe o instrumento principal que desenvolve a administración autonómica, con
carácter anual, no ámbito forestal, e reflicte a política e as medidas para a defensa dos
terreos forestais e das áreas de influencia forestal, englobando os plans de prevención,
protección,
sensibilización,
vixilancia,
detección,
extinción,
investigación
e
desenvolvemento, soporte cartográfico, coordinación e formación dos medios técnicos e
axentes do servizo, a definición de obxectivos e metas, a programación das medidas e
accións, o orzamento e o plan financeiro, así como os indicadores da súa execución. Polo
tanto, a dispoñibilidade das ferramentas necesarias para a correcta execución de dito
Plan, redunda nunha maior seguridade para a cidadanía e para os medios técnicos y
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humanos participantes na execución do dito Plan. De feito as melloras tecnolóxicas e de
uso das tecnoloxías da información e da comunicación inclúense no mesmo como
ferramentas que deben ser tidas en conta á hora de planificar a prevención e defensa
contra os incendios forestais. Ábrese tamén a incorporación de aspectos novidosos
relativos á mobilidade e á integración con recursos de información xeográfica dispoñibles
en tempo real. Para cumprir co dito obxectivo, e dado que os sistemas actuais necesitan
melloras tecnolóxicas e funcionais de fondo, abórdase a posta en funcionamento dun
sistema de xestión integral dos medios incluídos no PLADIGA, que permita mellorar
as funcionalidades dispoñibles nos sistemas actuais, e polo tanto, mellorar a eficiencia e
seguridade no uso dos recursos e no desenvolvemento do Plan (visión xeográfica de
alarmas e lumes, recursos, ...; xestión da información relativa aos lumes, e xeración de
informes; xestión das investigacións relativas aos lumes, xestión das comunicacións entre
os medios, e os actores implicados na execución do Plan, ...). Outro fito para o 2016 será
a utilización da nova rede de emerxencia dixital galega (rede TETRA) no eido de
incendios forestais, ofrecendo novas potencialidades na comunicación, localización e
servizos para os medios que participan nos dispositivos de extinción de incendios. Un
CAU específico presta atención específica a estes medios, atendendo mais de 3000
partes de servizo anuais.
No eido forestal, un dos obxectivos estratéxicos da Xunta de Galicia é dispoñer de
instrumentos de ordenación ou xestión forestal, para unha porcentaxe moi importante
da superficie forestal galega, que permita achegar os ratios galegos aos de outros países
europeos avanzados. Para levar adiante esta xeneralización dos instrumentos de xestión
forestal, cómpre dispor dun sistema integral informatizado que permita xestionar a
ordenación forestal de Galicia, tendo en conta que estamos a falar de 2 millóns de
hectáreas forestais que son propiedade de preto de 700.000 propietarios particulares e
3.000 comunidades de montes. Polo tanto, a dispoñibilidade deste sistema permitirá a
solicitude e modificación de selo caso, destes instrumentos de xestión e ordenación
forestal,a xestión da súa aprobación administrativa polo departamento competente,
incluíndo na mesma o fluxo necesario para ter en conta os espazos suxeitos a réximes de
especial protección (augas, patrimonio cultural, Rede Natura 2000,…), a verificación por
parte da Administración que as actuacións planificadas se están executando, e o
seguimento dos indicadores determinados, moi relevantes pola tipoloxía de axudas
FEADER que no marco 2014-2020 impulsarán estes instrumentos. Polo tanto será un
sistema de enorme impacto e utilidade, tanto nos propietarios dos terreos como para a
propia administración autonómica. No eido de potenciar a relación telemática coa
administración, a comunicación e autorización de permisos de cortas (mais de 14000 no
2015) e de queimas (mais de 106000 no 2015) por internet segue incrementando o seu
uso.
Durante o 2016 é relevante a implantación dun sistema de seguimento, análise e
planificación das accións tendentes á mellora e conservación da saúde e vitalidade
das masas forestais (pragas, danos da masa forestal, accións relacionadas, ...), que
permita coordinar nun único sistema a información procedente dos distintos axentes e
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pragas, o que redundará nun seguimento e toma de decisión mais eficiente e n a toma de
decisións, garantindo de xeito supletorio a trazabilidade.
A innovación estará presente tanto co apoio e observación de distintos proxectos neste
eido impulsados pola iniciativa privada; tamén no desenvolvemento de pro xectos de
vixianza e detección dos incendios forestais; así como a participación en misións
específicas de avións non tripulados neste campo a través de proxectos de compra
pública innovadora (detección incendios, control masas forestais, etc).



Impulso da xestión telemática no ámbito pesqueiro, da trazabilidade e a
comercialización e a formación no sector do mar
A Plataforma Tecnolóxica da Pesca - PTP (pescadegalicia.com) é a canle de relación
da administración e o sector pesqueiro; un proxecto da administración pesqueira galega
que ten como principal obxectivo o de facilitar ferramentas de xestión e de recollida de
información do sector. Esta plataforma ofrece unha serie de servizos aos sectores
produtivos e comercializadores, para servirlles, pola súa vez, de apoio para a xestión dos
recursos pesqueiros e para a súa trazabilidade, en concordancia coas esixencias legais
existentes.
A PTP compleméntase coa existencia de terminais de autorservizo (TICPESC) nos portos
galegos, que trala extensión de 24 novos puntos no 2015, acada xa 54 portos, e nos que
se poden desenvolver ou expedir documentos necesarios para garantir a trazabilidade, en
concordancia coas esixencias legais existentes.
A PTP complementa a información mais xenérica sobre o sector que se ofrece a través do
recentemente estreado portal mar.xunta.gal.
No 2016 vanse reestruturar ou desenvolver novos sistemas estruturais de xestión como o
Rexistro de Buques de Galicia, o sistema de Xestión de Permisos de Marisqueo a Pé, os
sistemas específicos de xestión de pesca fresca e pesca conxelada, así como as
autorización de primeira venda, entre outros.
A integración nos sistemas da trazabilidade da marca de calidade (PescadeRías) co apoio
dun portal específico (deondesenon.xunta.es) permiten impulsar A marca pescadeRías
¿de onde se non?, un selo de identidade para a promoción e defensa dos pei xes e
mariscos procedentes da flota artesanal cuxa fama de variedade e calidade traspasan as
nosas fronteiras.. Portais e apps temáticas permiten ademais dar maior pulo á difusión
dos produtos específicos diferenciais (web promocional para o consumo de peixe en idade
escolar; web promocional do bonito do norte fresco; campaña de melloras dos hábitos
alimenticios do alumnos; portal promocional de produtos de conserva, entre outros)
Para o 2016 desenvolverase unha nova solución informática referente aos plans de
explotación marisqueira e recursos específicos, que de soporte á xestión - outorgamento
e renovación - das habilitacións para a extracción dos recursos marisqueiros - moluscos
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bivalvos e recursos específicos - e ao seguimento dos plans de explotación e xestión
destes recursos.
No 2015 desenvolveuse un novidoso proxecto piloto de comercialización e poxa en
Fisterra (incluíndo a posibilidade de poxa online) que se está a avaliar actualmente, coa
intención de estendelo durante o 2016. Isto complementarase coa posibilidade de usos de
inspección, vixianza e control marítimo mediante usos de compra pública innovadora a
través do novo centro de referencia en tecnoloxías de avións non tripulados.
No ámbito das confrarías e lonxas, dáselle tamén soporte na resolución de incidencias
informáticas, e estase a avaliar o desenvolvemento de ferramentas específicas que
melloren a súa xestión.
No canto do desenvolvemento das estratexias de desenvolvemento local nas áreas
pesqueiras, a través dos Grupos de Acción Costeira do Sector Pesqueiro (GALP), que
contarán con 58,2 millóns de euros neste novo período de programación FEMP, xa se
constituíron sete grupos; para esta xestión vaise desenvolver tamén no 2016 unha nova
ferramenta de xestión así como portais que permitan a difusión dos proxectos e
actividades dos GALP.
O desenvolvemento dun sistema integral de xestión da formación pesqueira e do mar
permitirá xestionar de forma unificada tanto as convocatorias de cursos como o
procedemento de obtención das distintas titulacións do ámbito Náutico-Pesqueiras
(náuticas de lecer, profesionais náutico-pesqueiras, mergullo profesional). Xunto coa
plataforma de teleformación xa actualmente existente, conforma unha aposta decidida por
profesionalizar e intensificar o coñecemento neste sector clave. Nesta mesma liña
estratéxica, afróntase no 2016 a renovación de equipamento como simuladores nos
centros de ensino de formación profesional para o sector.

Sociedade Dixital:


Aprobación e posta en marcha do plan de inclusión dixital de Galicia
A Amtega, co obxectivo de seguir avanzando na inclusión dixital da cidadanía e en
aliñamento cos compromisos establecidos na Axenda Dixital de Galicia 2020 no eixo de
“Énfase na vida dixital”, en 2016 porase en marcha o Plan de Inclusión Dixital de Galicia
2020 para dar resposta ao “Desafío 10: Da alfabetización á autonomía dixital”.
Entre outras actuacións a desenvolver no marco do Plan de Inclusión Dixital, ca ben
destacar as seguintes:
o

Implementación dun novo modelo de relación flexible, sustentando en
“Alianzas Dixitais” para a agregación de capacidades, recursos e iniciativas, de
xeito que calquera persoa, independentemente do nivel dixital no que se atope,
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consiga avanzar, madurar e acceder a maiores niveis de coñecemento e uso das
TIC.



o

Evolución do programa formativo da Rede CeMIT nos eidos da alfabetización
dixital, a capacitación dixital e a innovación social dixital co fin de acadar unha
sociedade dixital.

o

Dinamización do voluntariado dixital, de xeito que a prestación de apoios
dixitais por parte das persoas voluntarias chegará a novas zonas xeográficas.

o

Apoio á cidadanía para a obtención da certificación de competencias dixitais
en ofimática (CODIX) a través da Rede CeMIT.

o

Impulso de habilidades e competencias dixitais para o seu emprego na vida
cotiá e laboral así como o impulso das novas profesións dixitais, co
desenvolvemento da iniciativa “1 mes, 1 profesión dixital”.

o

Continuación do Proxecto CeMIT-Innova (espazos para a innovación social
dixital), desenvolvendo novos pilotos de innovación social dixital en diversos
concellos, nos que se traballará para a resolución de retos sociais a través das
novas tecnoloxías.

Impulso do Hipersector TIC
En 2016 continuarase traballando e avanzando no impulso do hipersector TIC
favorecendo a súa consolidación como sector forte en busca da excelencia tecnolóxica.
Focalizaranse os esforzos en iniciativas e proxectos que se agrupan nas seguintes áreas
de actuación:
o

Programa TransformaTIC: en 2016 no marco do desenvolvemento do Programa
TransformaTIC, abordaranse iniciativas para:
 Promover a definición e posta en marcha de actuacións que permitan
impulsar as vocacións tecnolóxicas, reforzar a capacitación dos profesio nais
TIC e fomentar a incorporación dos titulados galegos no mercado
tecnolóxico para satisfacer as súas necesidades actuais e futuras.
 Deseñar e implementar actuacións para potenciar o desenvolvemento
tecnolóxico dos diferentes sectores produtivos, permitindo explotar a súa
capacidade de crecemento ligada á innovación dixital.
 Posta en marcha do Programa Reacciona–TIC en colaboración co IGAPE
para o impulso de servizos de empresa dixital e industria 4.0 nas PeMEs
galegas.

o

Programa de apoio ao emprendemento TIC en Galicia: desenvolverase unha
terceira convocatoria da iniciativa de Telefónica Galicia Open Future no marco do
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Pacto Dixital, e, por outra parte, asinarase un convenio entre Red.es e Amtega
para a posta en marcha de iniciativas de emprendemento dixital en Galicia.



Centro Demostrador TIC
En 2016 darase continuidade ás actuacións máis destacadas iniciadas en 2015 como o
servizo CDTIC Virtual de solucións libres, que permite a empresas a posibilidade de
analizar e probar solucións empresariais libres na nube ou o programa de impulso da
oferta e a demanda de tecnoloxías centradas en mobilidade.
Desenvolverase un programa de actividades de dixitalización e de apoio á divulgación
de solucións, tecnoloxías e provedores especializados ou de aplicación no sector
primario.
Continuarase co impulso da promoción, difusión e diversificación territorial do CDTIC en
colaboración cos axentes destacados, para o que estableceranse contactos de diversa
índole e de diferentes perfís.
Ademais, impulsaranse programas orientados tanto ao emprendemento tecnolóxico
como á difusión, promoción e colaboración dos “servizos tecnolóxicos a empresas”.
Completarán as actuacións e obxectivos do Centro para este ano 2016 o programa de
visibilidade do sector TIC, a través de actuacións de diferente índole, e o programa
acelera, composto por actuacións de formación e sensibilización.



Software Libre
En 2016 a Amtega manterá a súa aposta polo uso do Software Libre como ferramenta
transversal para a consecución dos obxectivos marcados na Axenda Dixital 2020. A folla de
ruta desta aposta anual recollerase no Plan de Acción Anual en Materia de Software Libre
que manterá como un dos seus principais obxectivos investir no fomento do software libre
como recurso para mellorar a eficacia acadada na administración nos últimos anos.
O plan de acción terá pois como eixos de actuación o fomento da reutilización do software na
administración pública, o impulso dunha oferta de solucións baseadas en software libre dirixida
ás empresas e o achegamento do software libre ao conxunto da sociedade, todo elo a través
da colaboración cos axentes do ecosistema do Software Libre galegos.
Durante o 2016 a Amtega manterá o seu compromiso de publicación e liberación de dúas
novas solucións de software desenvolvidas pola Xunta de Galicia. Así mesmo manterase a
aposta pola reutilización de software e contidos, impulsando entre os responsables TIC o
coñecemento de casos de éxito doutras administracións públicas e por outra parte fomentando
o coñecemento dos casos de éxito propios fóra da nosa comunidade a través do Catálogo do
CTT e de Joinup, o portal europeo da reutilización.
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Dentro do avance e mellora continua da e-administración, e co obxectivo de garantir a
interoperabilidade e a neutralidade tecnolóxica continuarase a traballar para avanzar na
interoperabilidade cos sistemas informáticos da administración pública, establecendo
contornas de referencia que permitan o seu uso con software libre.
Finalmente continuarase potenciando as actividades formativas e divulgativas para a
adopción de Software Libre nos tres ámbitos de actuación definidos, a Administración pública,
PeMEs e cidadanía.



Infraestruturas de banda larga
No ano 2016 poranse en marcha as primeiras actuacións do Plan de Banda Larga
2020 para a extensión de redes de banda larga ultrarrápida contribuíndo a acadar, cara
ao ano 2020, os obxectivos establecidos na Axenda Dixital para Europa de garantir unha
cobertura de banda larga de polo menos 30Mbps para a totalidade da poboación e
impulsar a contratación nos fogares de servizos de banda larga de máis de 100Mbps.
Así mesmo, continuaranse desenvolvendo as previsións contempladas na Lei 3/2013 de
impulso e ordenación das infraestruturas de telecomunicacións de Galicia, completando
un marco legal que apoie os principios de coordinación, planificación e anticipación nos
que se sustenta a normativa.
Deste xeito, no 2016 aprobarase o Decreto que asegurará que as dependencias da
Administración xeral e o sector público autonómico conten coas infraestruturas
necesarias para soportar as comunicacións internas e o acceso aos servizos de
telecomunicacións.
E tamén impulsarase o Decreto que regulará a inclusión, durante a fase de construción
das vivendas, das infraestruturas e os equipamentos básicos necesarios para garantir
a posibilidade de incorporación a posteriori das funcionalidades propias do Fogar Dixital.

Infraestruturas, sistemas e telecomunicacións:


Dotación de conectividade ultrarrápida a tódolos centros educativos
Durante o ano 2016 licitarase o concurso público para acadar unha conectividade
ultrarrápida para todos os centros públicos con ensinanzas de educación primaria e
secundaria de Galicia que non teñan este tipo de conexión actualmente, afectando por
tanto a máis de 800 centros, dotándoos tamén de accesos wifi co obxectivo de facilitar
a conexión á rede dos alumnos dende tódalas aulas, de forma que se poda facer un
uso efectivo dos servizos de banda ancha
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Melloras no servizo de datos e telefonía da Xunta de Galicia
Ao longo de 2016 poñeranse en servizo, entre outras, as seguintes melloras:








Continuarase incrementando o ancho de banda dos centros conectados á Rede
Corporativa da Xunta de Galicia.
Integraranse na rede corporativa os servizos de telefonía de preto de 1.400 centros
públicos, o que mellorará a xestión das telecomunicacións e do servizo co que
contan actualmente
Actualizaranse as centraliñas de telefonía fixa, dotando á Rede Corporativa de
mais funcionalidades.
Implantarase unha ferramenta de comunicacións unificadas.

Consolidación da Rede Dixital de Emerxencias e Seguridade de Galicia
Esta rede integra nun mesmo sistema a todos os colectivos que participan nas
emerxencias, mellorando a súa coordinación e garantindo as comunicacións en situacións
extremas ou de saturación.
Durante o ano 2016 incrementarase de forma significativa o número de usuarios
conectados á rede, incorporándose un volume moi importante de concellos, o que
facilitará a coordinación das emerxencias entre os dispositivos autonómicos (112, Axencia
Galega de Emerxencias, Policía autonómica, 061, Defensa Contra incendios forestais,...)
cos dispositivos locais (policía local, consorcios de bombeiros, protección civil, GES, ...).
Tamén está previsto iniciar o estudio de viabilidade da mellora de cobertura da rede, co
obxecto de chegar con cobertura a zonas prioritarias onde esta cobertura poida ser
deficiente.



Consolidación dos Centros de Proceso de Datos no CPDi
O proceso de traslado de CPDs das consellerías e organismos da Xunta de Galicia
continuará durante o ano 2016, co obxectivo de mellorar de forma clara a dispoñibilidade
e seguridade dos servizos TIC da Xunta de Galicia, facendo especial fincapé na
redundancia dos sistemas educativos.



Mellora da Seguridade dos Sistemas e da Rede Corporativa
No ano 2015 aprobouse o Plan Director de Seguridade 2015-2020 por parte do Consello
da Xunta de Galicia.
Durante o ano 2016 continuarase coa execución do citado Plan Director, realizándose a
definición, licitación e implantación dun proxecto de supervisión e auditoría da
ciberseguridade na Xunta de Galicia, de cara a completar a carteira de servizos que
debe ofrecer un Centro de Operacións de Seguridade.
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Tamén levaranse a cabo Melloras de protección no ámbito de seguridade mediante a
dotación de equipamento específico de seguridade perimetral que permita diminuír
significativamente os riscos de seguridade, especialmente no ámbito de ciberseguridade.
Neste senso, iniciarase a licitación da ampliación de equipamento da plataforma de
protección ante ataques de denegación de Servizo (DDoS), a ampliación da plataforma de
xestión de eventos e información de seguridade (SIEM), así como a definición do proxecto
para a implantación dunha plataforma específica de detección e protección contra
malware avanzado, con capacidades de análise dinámico de malware.
Tamén no ámbito da seguridade podemos destacar os traballos para a valoración dos
servizos e da información na Xunta de Galicia, así como para a realización de un análise
de riscos no ámbito do sistemas aos que lles es de aplicación o Esquema Nacional de
Seguridade.
Durante o primeiro trimestre do 2016 finalizarase a auditoría de cumprimento das medidas
de seguridade de protección de datos persoais na Amtega.
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3.

Programa de actuacións

No seguinte apartado recóllense as actuacións previstas por parte da Axencia para o
exercicio 2016, organizadas en función dos 7 obxectivos estratéxicos que articulan o seu
funcionamento.
Para cada un dos obxectivos estratéxicos identifícanse os programas indicando os obxectivos
perseguidos, as actividades e os responsables de levalas a cabo, así como os valores meta
fixados para o 2016 para cada unha delas.

Os obxectivos da Axencia
A Axencia articula a súa actividade en torno á consecución de 7 obxectivos estratéxicos que
perseguen modernizar a administración e o modelo de interacción co cidadán, o fomento e
capacitación no uso das novas tecnoloxías por parte da sociedade e o tecido produtivo, así
como o desenvolvemento do sector TIC, posibilitando para elo as infraestruturas e o modelo
de cooperación entre axentes necesario para conseguilo.

1. Administración inteligente
Acercar al ciudadano y a la empresa
servicios públicos digitales avanzados
que permitan mejorar su calidad de
vida

4. TRANSFORMA TIC
Fomento del sector TIC como impulsor
del empleo y de la competitividad del
tejido productivo de Galicia.

2. Administración eficiente
Aumentar la eficiencia y mejora en la
prestación de servicios digitales
fomentando la penetración de las TIC y
facilitando el acceso a las mismas

5. ECONOMIC-IT
Integrar el uso de las nuevas tecnologías
en el tejido productivo de Galicia
logrando aumentar su competitividad

3. Ciudadanía digital

6. INFRATELECOM

Dotar a la ciudadanía de capacidades y
recursos TIC para facilitar el acceso a la
Sociedad de la información

Implantar una red de infraestructuras
moderna y avanzada que garantice
la
integración de Galicia en la Sociedad de la
Información

7. Medidas instrumentales de eficiencia y cooperación
Construir un modelo de gestión ágil y eficiente que simplifique las estructuras organizativas y que permita mantener políticas de
austeridad que deriven en una reducción de costes y en una optimización de esfuerzos.
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Obxectivos operativos e programas
A continuación recóllense os obxectivos operativos e programas que integran cada un dos
obxectivos estratéxicos reseñados anteriormente:

Obxectivos
estratéxicos

Obxectivos operativos e programas

1.1 Modernización da Administración (Administración electrónica)
1.2 Sistema integrado para a xestión dos recursos humanos e desenvolvemento de
servizos para o empregado público
1.3 Información xeográfica e urbanismo
1.4 Impulso da relación telemática co sector empresarial, comercial e industrial
1.5 Modernización dos sistemas de información de xestión ambiental
1

Administración
intelixente

1.6 Desenvolvemento das TIC na Administración de Xustiza en Galicia. Plan
eXustiza. Plan senda 2014
1.7 Incorporación de solucións TIC no ámbito dos servizos sociais. Programa
eBenestar.
1.8 Modernización dos sistemas de información relacionados co emprego, coa
formación e co fomento da contratación.
1.9 Modernización dos sistemas de información relacionados coa xestión
académica no sistema educativo.
2.1 Sistemas corporativos para a xestión da administración pública galega
2.2 Consolidación e homoxeneización da infraestrutura
2.3 Interoperabilidade e homoxeneización de plataformas tecnolóxicas.

2

Administración
eficiente

2.4 Implantación dunha xestión eficaz do gasto TIC
2.5 Mellora de calidade dos servizos prestados.
2.6 Instauración de políticas de seguridade da información
2.7 Impulso ao software libre.
3.1 Transformación da educación a través da incorporación das TIC á escola.
Proxecto Abalar
3.2 Programa de acreditación das competencias dixitais
3.3. (3.4) Rede CeMIT e Voluntariado Dixital (Plan de Inclusión Dixital)

3

Cidadanía dixital

3.5 Modernizar a catalogación e difusión do patrimonio e bens de interese cultural.
3.6 Impulso na ordenación, normalización e dinamización lingüística a través das
TIC
3.7 Ordenación e impulso da presenza da administración pública en Internet e
fomento da transparencia, participación e colaboración coa cidadanía.
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4

TRANSFORMA TIC

4.1 Apoio á innovación TIC e ao fomento do emprendemento
4.2 Sistema público de compra de tecnoloxía innovadora

5

5.1 Plan de demanda anticipada tecnolóxico-industrial para os sectores estratéxicos
de Galicia
5.2 Centro Público Demostrador TIC
5.3 Smart Turismo
ECONOMIC-IT

5.4 Modernización do transporte público en Galicia
5.5 Potenciar a xestión telemática no sector agrogandeiro
5.6 Impulsar a xestión integral dos recursos forestais
5.7 Potenciar a plataforma de xestión de servizos para o sector da pesca e do mar

6

6.1 Plan Director de Banda Larga
6.2 Potenciación de Retegal como operador de vangarda
INFRATELECOM

6.3 Modernización das redes do sector público autonómico
6.4 Constitución dun servizo integral de comunicacións de emerxencias de Galicia
6.5 Infraestruturas para o fogar dixital

7

7.1 Consolidación da Axencia como órgano de xestión das TIC
Medidas
instrumentais de
eficiencia e
cooperación

7.2 Coordinación coas axendas dixitais locais e apoio ás alianzas estratéxicas
7.3 Impulso da colaboración e acción coordinada entre administracións: Plan eConcellos
7.4 Plan de comunicación e difusión
7.5 Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia

Plan de acción:
A continuación recóllense, para cada un dos obxectivos operativos e programas identificados
anteriormente, as actividades destinadas a acadalos, os responsables de levalas a cabo, así
como os valores meta fixados para cada unha delas:
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Obxectivo 1: Administración intelixente

1.1 Modernización
electrónica)

da

Administración

(Administración

Este programa está a permitir o despregamento da administración electrónica na
Administración Pública galega, mediante a adopción dos sistemas necesarios para a a
tramitación electrónica integral, a redución de cargas administrativas, a interoperabilidade
dos sistemas e documentos, a xestión do documento electrónico, e o desenvolvemento de
servizos dixitais horizontais para homoxeneizar o xeito de configurar os compoñentes comúns
de administración electrónica en toda a administración pública. Todo elo sen esquecer a
necesaria cooperación coas restantes administracións (tanto estatal como local).
Obxectivos
•

Desenvolvemento do marco normativo para a posta
administración electrónica nesta administración pública.

•

A creación e evolución continuada da Sede Electrónica da Xunta de Galicia e da guía de
procedementos e servizos que nela se publican.

•

A configuración dun cartafol único de cidadán (persoas físicas ou xurídicas), coa
totalidade das relacións administrativas con calquera dos departamentos da Xunta de
Galicia e sector público autonómico.

•

Constitución do Sistema Único de Rexistro da administración pública galega, presencial
e electrónico, con capacidades de dixitalización da documentación aportada polo
cidadán en aqueles casos que se considere relevante.

•

O desenvolvemento e aplicación do Esquema Nacional de Interoperabilidade e
Seguridade.

•

Consolidación do nodo autonómico de interoperabilidade (PasaXe!) para a compartición
de documentos na administración autonómica e coas restantes administracións. Co
obxectivo de eliminar a petición da documentación que obre en poder da Administración
Pública.

•

A posta en marcha de servizos dixitais transversais: servizos de sinatura electrónica,
notificacións electrónicas, pasarela de pagos,…

•

Construción do Arquivo Dixital de Galicia, tanto no ámbito da administración electrónica
(arquivo electrónico administrativo), como no eido patrimonial (arquivo electrónico
patrimonial).

•

Sistemas de tramitación electrónica integral de procedementos administrativos, tanto na
relación cos sectores implicados como para a propia xestión interna. Tendo en conta as
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características específicas de cada ámbito sectorial: inscrición en rexistros, tramitación
de axudas e subvencións,…
•

Aplicación e seguimento dos criterios de redución de cargas administrativas.

•

A instauración do sistema de información analítica para a avaliación da xestión pública.

Actividades:
Actividade:

1.1.1 Sede Electrónica da Xunta de Galicia

Descrición:

A Sede Electrónica (https://sede.xunta.es), a canle de acceso electrónico para a
tramitación electrónica coa Administración Pública, evolucionará incrementando o
número de procedementos que permiten a presentación electrónica, incorporando
novos servizos e mellorando a usabilidade da mesma.

Actividades 2016:



Publicación continuada de procedementos con presentación electrónica (O 95%
das novas convocatorias e novos procedementos ou novas convocatorias) que
se publiquen na guía de procedementos e servizos.



Incremento dos servizos dispoñibles na sede electrónica, entre eles a
dispoñibilidade de autoservizo de certificados.



Mellora da funcionalidade e usabilidade da sede electrónica. Simplificación do
uso por parte do cidadán.



Deseño da evolución de sede electrónica, en base a col ectivos e temáticas.

Área responsable:

Área de Modernización das Administracións Públicas

Actividade:

1.1.2 Sistema Único de Rexistro

Descrición:

O decreto 191/2011, do 22 de setembro, de organización e funcionamento dos
rexistros da Administración Xeral e das entidades públicas instrumentais da
Comunidade Autónoma de Galicia, regula o Sistema Único de Rexistro da
Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades
públicas do sector público autonómico. Unha vez consolidado o sistema de
información AIRES, cómpre avanzar na dixitalización da actividade nas oficinas de
rexistro.

Actividades 2016:



Finalización do proceso de integración do sistema único de rexistro co sistema
de Intercambio de Asentos Rexistrais (SIR) da Administración Xeral do Estado Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.



Extensión dos procesos de dixitalización da documentación que o cidadán
achega nas oficinas de rexistro.



Implantación do módulo de recepción da documentación para as unidades
xestoras que incluirá tanto as solicitudes recibidas electrónicamente como as
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que se reciban presencialmente e se dixitalicen nas oficinas de información e
rexistro.
Área responsable:

Área de Modernización das Administracións Públicas

Actividade:
Descrición:

Actividades 2016:

Área responsable:

Actividade:
Descrición:

1.1.3 Habilitación de procedementos administrativos
Revisión continuada para a normalización da tramitación dos procedementos
administrativos na Xunta de Galicia, incorporando a análise e adecuación aos
criterios transversais de administración electrónica.


Elaboración dos informes tecnolóxico-funcionais para a habilitación de
procedementos administrativos. Análise de impacto dos servizos dispoñibles
de administración electrónica na revisión de normas e procedementos.



Mantemento e adaptación continuada, en base ás novas posibilidades, das
guías de habilitación de procedementos e servizos.



Evolución continuada do sistema REDUCE para a habilitación do
procedemento administrativo e cálculo de redución de cargas administrativas.



Adaptación continuada do proceso de habilitación de procedementos para a
integración dos requisitos derivados da posta en marcha do arquivo
electrónico administrativo e da posta en marcha de novos modelos de
presentación na sede electrónica.



Adaptación do proceso de habilitación de procedementos á nova normativa en
materia de procedemento Administrativo. En particular ao establecido na Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas.
Área de Modernización das Administracións Públicas

1.1.4 Sistemas de Tramitación de Procedementos
Os sistemas de tramitación de procedementos recollen a actividade das
unidades xestoras. A integración dos sistemas de tramitación cos restantes
elementos, existentes ou en construción, de administración electrónica
permitirán acadar a tramitación electrónica integral de extremo a extremo
(presentación en sede electrónica, tramitación nestes sistemas de tramitación,
xestión documental no sistema de arquivo, notificación a través do sistema de
notificacións electrónicas).
Nesta actividade aglutínanse diversas iniciativas, dende o mantemento e
evolución de sistemas de tramitación actualmente dispoñibles, ata a
configuración dun sistema de tramitación corporativo.
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Aplicando as políticas de aposta pola racionalización de custos, reutilización de
sistemas e impulso do software libre, o novo sistema de tramitación electrónica
está baseado na plataforma de tramitación electrónica (Wand@) desenvolvido
orixinalmente pola Junta de Andalucía.
Actividades 2016:



Configuración no novo sistema troncal de tramitación (w@nda) de, cando
menos, 50 procedementos administrativos, como xestión directa nelas ou a
través de sistemas especializados de xestión.



Estandarización do proceso de integración de procedementos no sistema
troncal de tramitación.



Integración de w@nda co sistema de notificacións electrónicas, notific@.



Análise e elaboración dun plan de traballo para a definición dun módulo común
de xestión de subvencións da administración pública.



Mantemento continuado dos sistemas en produción (SXPA e as 70 aplicacións
complementarias) e outros sistemas de tramitación dispoñibles actualmente.



Coordinación da integración cos compoñentes horizontais de diversos sistemas
de tramitación, para manter a catálogo de procedementos con tramitación
electrónica integral: Presentación electrónica, xestión electrónica da tramitación
administrativa, integración con pasaxe, e outros compoñentes de
administración electrónica.
Área de Modernización das Administracións Públicas

Área responsable:

Actividade:

1.1.5 Sistemas de identificación e sinatura dixital

Descrición:

Evolución continuada dos servizos e sistemas transversais para a identificación e
sinatura dixital:
- Evolución do sistema Chave365.
- Evolución dos sistemas e plataforma de servizos de sinatura dixital.

Actividades 2016:

Área responsable:



Evolución e melloras de usabilidade do sistema de portasinaturas dixital.



Evolución e melloras do sistema de xestión de Chave365.



Extensión da implantación de oficinas de emisión de Chave365.

Área de Modernización das Administracións Públicas
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1.1.6 Nodo de interoperabilidade – PasaXe!

Actividade:

Plataforma tecnolóxica e organizativa para o acceso aos documentos e
certificados emitidos polas diferentes administracións, no ámbito das súas
competencias. A finalidade é evitar a achega por parte dos cidadáns daqueles
documentos que xa obre en poder da administración.

Descrición:

Actividades 2016:



Mantemento e evolución da plataforma de interoperabilidade.



Mantemento do catálogo de servizos de interoperabilidade. Incorporación
continuada de novos servizos tanto doutras administracións como da propia
Xunta de Galicia.



Incorporación
das
interoperabilidade.



Impulso da implantación e uso do sistema.

administracións

locais

galegas

ao

nodo

de

Área de Modernización das Administracións Públicas

Área responsable:

Actividade:

1.1.7 Esquema Nacional de Interoperabilidade. Inventario de Información
Administrativa.

Descrición:

O Esquema Nacional de Interoperabilidade establece os principios e directrices de
interoperabilidade no intercambio e conservación da información electrónica por
parte de Administracións Públicas. Os sistemas de información que dan soporte á
administración electrónica deben ser coherentes cos criterios semánticos,
organizativos e técnicos que nel se amparan. Neste ámbito aparece o Inventario
de Información Administrativa, que recolle a relación de procedementos e servizos,
estrutura organizativa a departamental. Co obxectivo de dar cumprimento a este
requisito, e sobre todo mellorar os sistemas de referencia na xestión do
procedemento administrativo, abórdase esta liña de actividade.

Actividades 2016:

Área responsable:



Mantemento e evolución do sistema de xestión do Inventario de Información
Administrativa.



Consolidación do Inventario de Información Administrativa como sistema de
referencia deste eido.



Actualización continua do contido do Inventario de Información Administrativa.
Área de Modernización das Administracións Públicas
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Actividade:

1.1.8 Arquivo Electrónico Administrativo.

Descrición:

En 2015 púxose en marcha o Arquivo Electrónico Administrativo, no marco do
Arquivo Dixital de Galicia e desenvolveuse a integración no sistema de
diferentes sistemas de tramitación e xestión electrónica.
Procede agora avanzar na integración efectiva de procedementos ou servizos
co arquivo electrónico administrativo para a xestión efectiva do expediente e
documento electrónicos.

Actividades 2016:



Mantemento e evolución continuada do Arquivo Electrónico Administrativo.



Implantación do Arquivo Electrónico Administrativo: Fomento da integración de
procedementos e servizos.
Área de Modernización das Administracións Públicas

Área responsable:

Actividade:

1.1.9 Aliñamento coas iniciativas do MINHAP
O desenvolvemento da administración electrónica vai vinculado á necesaria
cooperación entre as administracións públicas.

Descrición:

Reúnense aquí as liñas de desenvolvemento coordinadas co MINHAP (xa
están indicadas tamén nas actividades coas que están directamente
relacionadas), como elementos imprescindibles de cohesión entre
administracións para acadar un funcionamento plenamente dixital das
administracións públicas.
Actividades 2016:
Área responsable:

Actividade:
Descrición:



Integración continuada coas iniciativas do MINHAP: SIR, DIR3, nodo de
intermediación do Ministerio.
Área de Modernización das Administracións Públicas

1.1.10 Cadros de mando
A consolidación progresiva de sistemas de información que dan soporte á
actividade institucional, administrativa, de relación coa cidadanía e de
desenvolvemento dixital de sectores xestionados ou coordinados dende a
administración pública, permite dispoñer dunha base de información
consolidada e cada vez de maior calidade.
O desenvolvemento da actividade de configuración dunha arquitectura
corporativa de cadros de mando inicia a posta en marcha de sistemas de
análise para o apoio á toma de decisións que permitan aproveitar toda esa
información e convertila en ferramenta de decisión, de xeito corpor ativo.
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Actividades 2016:



Evolución continuada da arquitectura corporativa de cadros de mando.



Mantemento e evolución continuada do catálogo de indicadores de información
analítica.



Implantación e mellora de diversos cadros de indicadores: administración
electrónica, recursos humanos e asistencia xurídica gratuíta.



Deseño do cadro de indicadores vinculado a execución do Plan de
Administración e Goberno Dixitais.
Área de Modernización das Administracións Públicas

Área responsable:

Actividade:

1.1.11 Coordinación
electrónica

Descrición:

Os elementos troncais ou corporativos vinculados a xestión dixital, permiten
dispoñer de elementos comúns integrados nos sistemas de xestión especializados,
para a homoxeneización e optimización de determinadas funcións dixitais, como
son a sinatura electrónica, a xestión dos documentos electrónicos, os servizos de
interoperabilidade, o inventario de información administrativa, ... Isto require a
coordinación tecnolóxica do seu uso e o establecemento de pautas e protocolos de
utilización, e de auditoría do seu uso.

Actividades 2016:

dos

elementos

corporativos

de

administración



Xestión do catálogo de
administración electrónica.



Soporte tecnolóxico especializado aos equipos técnicos de construción de
sistemas de xestión.



Administración destas plataformas corporativas.

sistemas

ou

compoñentes

corporativos

de

Área responsable:

Área de Modernización das Administracións Públicas

Actividade:

1.1.12 Sistemas de soporte á actividade institucional

Descrición:

Mantemento dos sistemas transversais para diversos aspectos da actividade
institucional.

Actividades 2016:



Mantemento e evolución dos sistemas incluídos neste bloque, entre outros:
o Xestión documental das Comisións de Secretarios e Consello da
Xunta.
o

Relacións Parlamentarias. Análise e desenvolvemento da
integración telemática co sistema do Parlamento. Adecuación para
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a comunicación electrónica co Valedor do Pobo.
o

Publicación de convenios. Adecuación para a implantación de
funcionalidades derivadas das obrigas de publicación activa
derivadas da “Lei 1/2016 de transparencia e bo goberno”

Área responsable:

Área de Modernización das Administracións Públicas

Actividade:

1.1.13 Sistemas para a xestión interna da administración pública

Descrición:

Mantemento de diversas ferramentas para a xestión interna da administración
pública.

Actividades 2016:



Mantemento e evolución dos sistemas incluídos neste bloque, entre outros:
o Sistema de xestión de gabinetes.
o

Sistema de xestión do parque móbil da Xunta de Galicia.

o

Xestión de habilitados.

Área responsable:

Área de Modernización das Administracións Públicas

Actividade:

1.1.14 Sistemas de información en ámbitos sectoriais da Presidencia ou
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia

Descrición:

Mantemento e soporte de diversos sistemas de información vinculados á
actividade da Presidencia e Secretarías Xerais dependentes, Vicepresidencia e
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Actividades 2016:



Sistema para a xestión de Xogo e Apostas Deportivas:
o Adaptación continuada do sistema a normativa vixente.
o Incorporación de novos ámbitos de xestión.
o Integración coas iniciativas de administración electrónica: sede
electrónica e plataforma de sinatura dixital dos AIL.



Sistemas no ámbito da D.X. de Emerxencias:
o Academia Galega de Seguridade: Mantemento do sistema de
xestión. Evolución do portal web vinculado ao sistema de xestión.
o Sistema de xestión de plans de autoprotección, voluntariado e
emerxencias: Mantemento dos sistemas de xestión.
o Análise do sistema de rexistro de policía local.
o Desenvolvemento da presenza da policía autonómica na rede.



Sistema de xestión de pleitos da Dirección Xeral da Asesoría Xurídica da Xunta
de Galicia.
o Adaptación continuada do sistema e incorporación de novos
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o

ámbitos.
Finalización da implantación de novo sistema.



Sistemas no ámbito da Igualdade:
o Mantemento do sistema de información para os centros de atención
á muller (CIM).
o Mantemento do sistema de xestión de ordes de autoprotección.



Sistemas no ámbito da Emigración:
o Evolución da plataforma galiciaaberta.com
o Evolución do sistema para o Rexistro de Galeguidade.



Sistemas no ámbito do deporte:
o Plataforma de deporte galego e programa XOGADE.

Área responsable:

Área de Modernización das Administracións Públicas

Actividade:

1.1.15 Medidas instrumentais

Descrición:

Englóbanse dentro desta actividade diversas liñas de actuación orientadas á
regulación, coordinación e planificación do desenvolvemento dixital da
administración pública galega.

Actividades 2016:

Área responsable:



Elaboración do informe de impacto da entrada en vigor da “Lei 39/2015, de 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións Públicas ”
e da “Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público ”



Borrador do novo decreto de administración electrónica na Xunta de Galicia.



Coordinación da Subcomisión de Interoperabilidade e Admón Electrónica.



Participación no órgano de coordinación estatal “Comité
Administración Electrónica”, e nos seus grupos de traballo.

Sectorial

da

Área de Modernización das Administracións Públicas

Actividade:

1.1.16 Plan de Formación en Tecnoloxías da Información e Comunicacións
para persoal da Xunta de Galicia

Descrición:

Seguimento e execución dun plan de formación no ámbito TIC, tanto nunha
perspectiva xeral cara aos diferentes colectivos da administración autonómica de
Galicia, coma de xeito específico ao propio persoal informático da administración.
Concrétanse en:
- Programación de accións formativas para que o persoal da administración
pública adquira competencias dixitais en ofimática, na liña do establecido
no Plan Formativo Ofimático de Galicia.
- Accións formativas no ámbito da administración electrónica, vitais tanto para
asegurar unha implantación efectiva da administración electrónica en todos
os ámbitos da administración, como para dar cumprimento ás diferentes
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esixencias legais de información e formación aos empregados públicos das
súas responsabilidades nos distintos ámbitos dos sistemas de información.
- Programación de formación tecnolóxica de especialización nas diferentes
áreas das tecnoloxías da información e as comunicacións, dirixida aos
profesionais TIC da Administración Autonómica.
Esta actividade coordínase e execútase en estreita colaboración coa Escola Galega
de Administración Pública e grazas a diferentes convenios de colaboración,
contando coa colaboración doutras entidades con competencias en materia de
formación.
Adicionalmente, inclúense aquí actividades non programadas vinculadas á
implantación de novos sistemas de administración electrónica.
Actividades 2016:

Área responsable:



No ámbito de competencias en materia de ofimática orientadas á posterior
obtención do Certificado en Competencias Dixitais CODIX: Prevese a
celebración de ata un máximo de 2.120 horas de formación repartidas en 56
accións formativas. Cabe destacar a progresiva orientación desta formación
cara a ferramentas baseadas en software libre.



Nó ámbito da formación para implantación de proxectos de administración
electrónica e outras temáticas transversais prevese a celebración dun total de
345 horas de formación repartidas en 14 accións formativas.



Xa no ámbito da formación específica TIC están previstas 190 horas de
formación repartidas en 5 accións formativas.



Formación vinculada a posta en marcha de novos sistemas de administración
electrónica

Área de Modernización das Administracións Públicas

Indicadores asociados:
Actividade

Indicador


Número de procedementos da guía de
procedementos
e
servizos
con
presentación electrónica.



Certificados ofrecidos ao cidadán
modalidade de autoservizo .



Número de oficinas integradas no Sistema
Único de Rexistro

532



Número de oficinas con dixitalización de
documentación.

10



Procedementos avaliados en informes
tecnolóxico-funcionais
elaborados
(procedementos avaliados).

100% (400)



Procedementos integrados na plataforma
de tramitación corporativa w@nda

50

Sede Electrónica da Xunta de Galicia.

Sistema Único de Rexistro

Habilitación de procedementos
administrativos.
Sistemas de Tramitación de

Valor 2016
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Procedementos.



Número de procedementos globais con
xestión electrónica integral (incluíndo o
conxunto de sistemas de tramitación,) nota
sumaría RUE, turismo, xogo, sts, ¿Dónde
se levaría o contaxe)

200



Número de oficinas de rexistro do sistema
Chave365

20



Número
de
Chave365



Núm.
de
documentos
electronicamente
nos
corporativos



Número de servizos de interoperabilidade
no Nodo PasaXe!



Número de consultas no nodo
intermediación de datos PasaXe!

Inventario de Información
Administrativa.



Inventario de información administrativa.
Estado do sistema.

En evolución

Arquivo Electrónico Administrativo –
ARPAD.



Evolución
do
sistema de
arquivo
electrónico administrativo.
Estado do
sistema.

En evolución

Cadros de mando.



Cadro de mando da administración
electrónica. Estado do sistema..

Dispoñible

Medidas instrumentais.



Publicación do informe de adecuación á
lei 39/2015

Si



Número
de
xestionadas

Identificación e sinatura dixital

Nodo de interoperabilidade – PasaXe!

Plan de Formación en Tecnoloxías da
Información e Comunicacións para
persoal da Xunta de Galicia .



Plan de Acción 2016. Programa de actuacións

usuarios

horas

do

de

sistema

2.000

asinados
sistemas

500.000

de

37

1.500.000

formación

Horas de formación e difusión para a
implantación
de
proxectos
de
administración electrónica.

2.500 horas
125 horas
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Obxectivo 1: Administración intelixente

1.2 Sistema integrado para a xestión dos recursos humanos, e
desenvolvemento de servizos para o empregado público
Con este programa pretendese crear un sistema corporativo integrado para a xestión d os
recursos humanos e desenvolvemento de servizos para o empregado público.
Obxectivos
 Consolidación dun único sistema de xestión de recursos humanos que integre as
necesidades de xestión para a función pública e as necesidades para a xestión
operativa dos recursos humanos dos diferentes departamentos da administración
pública. As funcións do sistema van orientados a diferentes perfís: o propio
empregado público, os responsables das distintas unidades da administración
pública, os servizos de persoal, e a dirección xeral de Función Pública.
 Xestión dos sistemas para os procesos de selección e tramitación da oferta de
emprego público, simplificando a xestión mediante o emprego de servizos de
interoperabilidade e outros servizos electrónicos.
 Consolidación do repositorio único de profesionais que permita a compartición de
información entre os sistemas de recursos humanos vinculados a función pública, a
sanidade, a xustiza, a educación e a xestión económica, e outros ámbitos.
 Portal do empregado público. Tramitación electrónica dos
administrativos de relación entre o traballador e a administración.

procedementos

 Expediente electrónico dixital do empregado público.
 Acreditación dixital do empregado público.
 Mellora dos sistemas vinculados ao seguimento do desempeño.
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Actividades:

Actividade:
Descrición:
Actividades 2016:

1.2.1 Sistema de xestión de recursos humanos
Mantemento e soporte dos sistemas que se orientan á xestión dos recursos
humanos e á tramitación dos procedementos administrativos neste ámbito.


Mantemento dos sistemas:
o Sistemas de xestión de RRHH (para a DX de Función Pública,
servizos de xestión de persoal e unidades xestoras).
o Portal do empregado público.
o Acreditación Dixital.
o Control horario.



Avance na implantación da tramitación electrónica dos permisos, licenzas e
vacacións nos servizos centrais e nas unidades territoriais das Consellerías
da Xunta de Galicia.



Implantación do sistema de xestión de recursos humanos para os
responsables das unidades xestoras (seguimento de cadros de vacacións,
control horario, ...)



Desenvolvemento do cadro de mando de recursos humanos ( en liña coa
actividade 1.1.10)



Mantemento do sistema de xestión das citas de recoñecementos médicos.



Posta en marcha dos proxectos de xestión dixital integral da xestión da ofert a
de emprego público.
Área de Modernización das Administracións Públicas

Área responsable:

Actividade:

1.2.2 Expediente dixital do empregado público
En liña co proxecto de posta en marcha do Arquivo Dixital de Galicia,
abordarase a configuración do expediente dixital do empregado público.

Descrición:

Actividades 2016:
Área responsable:



Análise da integración da ferramenta de xestión de expedientes da DXFP co
Arquivo Electrónico Administrativo.
Área de Modernización das Administracións Públicas
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Actividade:

1.2.3 Acreditación dixital do empregado público
Acreditación dixital dos empregados públicos. Dotación inicial e renovación
continuada dos certificados e tarxetas criptográficas de empregado público.
Desenvolvemento dos sistemas para a xestión destes procesos.

Descrición:

Esta iniciativa inclúe o persoal da Xunta de Galicia e ao vinculado á
Administración de Xustiza, dependente da Xunta de Galicia.
Actividades 2016:



Finalización da acreditación dos colectivos incluídos no ámbito do proxecto.



Mantemento e renovación da acreditación dixital dos máis de 14.000
traballadores acreditados. .
Área de Modernización das Administracións Públicas

Área responsable:

Actividade:

1.2.4 Fichaxe en posto de traballo
Posta en marcha da fichaxe en posto de traballo.

Descrición:
Actividades 2016:

Área responsable:



Extensión do sistema de fichaxe en posto de traballo en centros de traballo
dependentes das distintas Consellerías nos que os traballadores estean
xestionados no sistema único de xestión de recursos humanos.
Área de Modernización das Administracións Públicas

Indicadores asociados:
Actividade

Indicador

Valor 2016



Mantemento e soporte dos sistemas deste
ámbito. Estado dos sistemas.

En mantemento



Tramitación electrónica dos procesos de
permisos, licenzas e vacacións.

10.000

Sistema de análise de recursos
humanos



Dispoñibilidade do sistema.

Acreditación dixital do empregado
público



Número de
dixitalmente.

Desenvolvemento do sistema de
xestión de recursos humanos

Plan de Acción 2016. Programa de actuacións

profesionais

Dispoñible

acreditados

15.000

Páx.43/201

Obxectivo 1: Administración intelixente

1.3 Información xeográfica e urbanismo
A información xeográfica amósase cada vez máis relevante en todos os procesos de
planificación e xestión da administración pública. Este programa está orientado a dar o
soporte tecnolóxico ao proceso de coordinación da información xeográfica da Xunta de
Galicia durante todo o seu ciclo de vida (Produción de datos, Tratamento, aloxamento e
catalogación e Difusión e distribución), e da promoción da reutilización da informac ión por
parte doutros sectores.
Obxectivos
 Definición da Arquitectura Corporativa Unificada, definición do modelo de datos,
unificación de xeoservizos, unificación do software de produción cartográfica,
definición do framework de desenvolvemento, evolución dos sistemas actuais, posta
en marcha dos portais de Metadatos / IDE e do postal de Inspire, definición das
metodoloxías e procedementos de traballo internos.
 Desenvolver ou por en marcha e explotar as ferramentas de difusión da información,
para o aproveitamento da información xeográfica, tanto dentro da propia
administración como desde outras administracións ou da sociedade en xeral nos
termos que se determine: Xeoportal, Centro de descargas, consulta ao xeocatálogo,
servizos OGC.
 Adaptación ao novo Plan Cuadrienal 2013-2016 dos sistemas de información en
materia de vivenda e solo.

Actividades:
Actividade:

1.3.1 Sistema de Información Xeográfica (SIX) corporativa

Descrición:

En liña co plan do Instituto de Estudos do Territorio, continuidade do pla n de
creación e consolidación do Sistema Corporativo de Información Xeográfica.

Actividades 2016:



Integrar no fluxo de produción da información xeográfica na plataforma,
proporcionándolles os medios para xestionar a súa información de xeito
centralizado, a departamentos produtores de información.



Definir o modelo de integración de aplicacións sectoriais con contido mixto,
información xeográfica e información no xeográfica, coa plataforma corporativa
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Adaptación da información para o cumprimento da directi va INSPIRE.



Deseño da solución para funcionamento como centro de descargas.



Adaptación do frontal para acceso e consulta a metadatos



Publicación de visores especializados.

Área responsable:

Área de Modernización das Administracións Públicas

Actividade:

1.3.2 Portal de difusión da cartografía e servizos

Descrición:

En liña co plan do Instituto de Estudos do Territorio, publicación do portal da
cartografía e servizos de información xeográfica corporativa.

Actividades 2016:
Área responsable:



Evolución
do
espazo
http://mapas.xunta.es

de

difusión

de

información

cartográfica:

Área de Modernización das Administracións Públicas

Actividade:

1.3.3 Modernización dos sistemas de información en materia de vivenda e
solo

Descrición:

Ten por obxecto a realización de actuacións no ámbito das tecnoloxías da
información en Galicia a posibilitar a mellorar a tramitación electrónica e
transparencia dos procedementos administrativos do Instituto Galego de Vivenda e
Solo, IGVS.

Actividades 2016:



Desenvolvemento da aplicación para a xestión do Censo de Vivendas Baleiras
da Comunidade Autónoma de Galicia.



Desenvolvemento do Rexistro Galego de Informes de Avaliación de Edificios
(REGIAE).



Posta en marcha da Ferramenta para a elaboración do informe de avaliación de
Edificios (HERIAE).

 Adaptación dos sistemas de información existentes ás novas convocatorias que
se publiquen no ano: programa de axudas ao aluguer, rehabilitación edificatoria,
axudas ás áreas de rehabilitación integral nos camiños de Santiago, entre
outras.
Área responsable:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais
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Indicadores asociados:
Actividade
Sistema de Información Xeográfica
(SIX) corporativa

Modernización
dos
sistemas
de
información en materia de vivenda e
solo
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Indicador

Valor 2016



Sistema de información xeográfico
corporativo



Número de servizos publicados



Desenvolvemento do Censo de
Vivendas Baleiras de Galicia. Estado do
sistema

En
desenvolvemento



Desenvolvemento do Rexistro Galego
de Informes de Avaliacion de Edificios.
Estado do sistema.

En
desenvolvemento

En mantemento
50
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Obxectivo 1: Administración intelixente

1.4 Impulso de relación telemática co sector empresarial,
comercial e industrial
O sector empresarial, comercial e industrial é un dos ámbitos obxectivo para a
consolidación da administración electrónica na súa relación coa administración pública,
tanto no relativo a tramitación de axudas, a aplicación da directiva de servizos, a
consolidación dos rexistros creados no ámbito de competencia da administración pública.
O obxectivo deste programa vai orientado a posta en marcha de sistemas específicos de
tramitación e xestión vinculados a actividade empresarial, comercial e industrial.
Acadando nestes procedementos a xestión electrónica integral.
Intégranse neste programa os sistemas de relación cos consumidores.
Obxectivos
 Acadar a tramitación electrónica integral na xestión dos rexistros empresariais,
comerciais e industriais, tanto na xestión interna como na relación co sector.
 Configuración dun sistema de rexistro único empresarial.
 Desenvolvemento dos sistemas para a relación co consumidor: reclamacións,
campañas de información, alertas no consumo.

Actividades:
Actividade:

1.4.1 Sistemas de xestión dos rexistros empresariais, comerciais e
industriais.

Descrición:

Actividades 2016:

Área responsable:

En liña cos obxectivos da Consellería de Economía, Emprego e Industria,
consolidación da tramitación electrónica integral dos rexistr os vinculados á
industria e ao comercio galego.


Evolución,
o
o
o
o



Posta en marcha do Rexistro Único e integración cos elementos transversais de
administración electrónica.

mantemento e soporte dos sistemas actualmente dispoñibles:
Rexistro de comercio.
Rexistros industriais.
Portal do comerciante.
Varios sistemas internos da Consellería de Economía e Industria.

Área de Modernización das Administracións Públicas
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Actividade:

1.4.2 Sistemas para a xestión e relación co consumidor

Descrición:

Actividades 2016:

En liña cos obxectivos da Consellería de Economía e Industria, renovación do
sistema de xestión do Instituto Galego de Consumo. Evolución cara á
tramitación electrónica.


Mantemento e evolución do web do Instituto Galego de Consumo.



Posta en marcha do proxecto de renovación do sistema de información do
Instituto Galego de Consumo.

Área responsable:

Área de Modernización das Administracións Públicas

Actividade:

1.4.3 Presenza en Internet do eido da empresa, industria e comerc io

Descrición:

Actividades 2016:

Mantemento das iniciativas de presenza en Internet. Continuación coa
simplificación de estrutura de portais.


Área responsable:

Área de Modernización das Administracións Públicas

Actividade:

1.4.4 Sistemas de xestión electrónica no ámbito Mineiro

Descrición:

Actividades 2016:

Área responsable:

Continuidade do mantemento dos portais deste ámbito.

En liña cos obxectivos da Consellería de Economía, Emprego e Industria,
mellorar os sistemas electrónicos para a relación co sector mineiro e para a
actuación administrativa neste ámbito.


Análise de viabilidade da Oficina virtual Mineira. Posta en marcha dun grupo de
traballo coa Consellería de Economía, Emprego e Industria para delimitar o
alcance e a viabilidade do proxecto.
Área de Modernización das Administracións Públicas
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Indicadores asociados:
Actividade

Sistemas de información para a
relación sector empresarial e
comercio
Sistemas para a xestión e relación
co consumidor
Presenza en Internet do eido da
empresa, industria e comercio
Sistemas de xestión no ámbito do
sector mineiro

Indicador

Valor 2016
En
mantemento



Mantemento e soporte dos sistemas deste
ámbito. Estado dos sistemas.



Núm. procedementos vinculados a este
ámbito con tramitación electrónica



Deseño do novo sistema para a xestión do
IGC

En execución



Mantemento dos portais deste ámbito

En
mantemento



Constitución de grupo de traballo e
definición do alcance

En execución
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Obxectivo 1: Administración intelixente

1.5 Modernización dos sistemas de información de xestión
ambiental
Este programa posibilitará a modernización dos sistemas de información relacionados coa
xestión dos residuos e dos solos contaminados, a coordinación e a avaliación ambiental,
a meteoroloxía, e a xestión dos recursos naturais. Dita modernización permitirá unha
mellora na calidade dos servizos, tanto na xestión, na toma de decisións, coma no referido
á información e servizos ofrecidos aos usuarios.
Obxectivos
 Mellorar a xestión dos residuos urbanos e non urbanos de Galicia
 Mellorar a xestión da información ambiental
 Consolidación dos sistemas de predición e información meteorolóxica e ambiental
 Mellorar a xestión dos recursos cinexéticos e piscícolas
 Desenvolvemento e dinamización do uso público e recreativo do medio natural

Actividades:
Actividade:

1.5.1 Mantemento e evolución dos sistema de información de residuos de
Galicia

Descrición:

Actividades 2016:

Área responsable:

A plataforma galega de información ambiental (GAIA) e o sistema de residuos
urbanos de Galicia (SIRGARU) permiten realizar a xestión das operacións
realizadas con distintos tipos de residuos por parte dos axentes do sector. O
seu mantemento en condicións de operatividade permite que ditas empresas
poidan operar e que a administración realice o control que ten encomendado.
Tamén, e namentres non se desenvolva un novo sistema adaptado á nova
linguaxe de comunicación de datos de carácter ambiental e á lei de residuos e
solos contaminados de 2011, deben incorporarse a este sistemas algunhas
funcionalidades necesarias nese período transitorio.


Implantación do módulo de eTramitación de GaIA.



Mantemento evolutivo da plataforma GaIA.
Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais
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Actividade:

1.5.2 Mantemento e evolución do sistema de información medioambiental

Descrición:

Actividades 2016:

Os sistemas de información medioambiental permiten a xestión de
procedementos nos ámbitos da coordinación e a avaliación ambiental,
destacando: presentación telemática do autodiagnóstico ambiental, a xestión
das inspeccións ambientais, os seguimentos das autorizacións ambientais
integradas, o seguimento ambiental das instalacións industriais, etc. A
operativa destes procesos require que os sistemas que lles dan soporte se
manteñan en estado operativo e adaptados aos requisitos legais e
procedimentais do momento.


No sistema de autodiagnóstico ambiental de residuos (AAR) , desenvolver os
cambios necesarios para a presentación telemática do autodiagnóstico
ambiental de residuos do ano 2016 e a súa integración co novo Rexistro
Electrónico (SUREX).



Nos sistemas de verificación da autorización ambiental integrada (AAINT),
solos contaminados (SOLOS) e seguimento ambiental das instalacións
industriais (SAIINT), desenvolveranse as modificacións necesarias para a súa
integración coa nova plataforma Gaia.



Mantemento evolutivo do Rexistro Galego de Emisións (REGADE).

Área responsable:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

Actividade:

1.5.3 Mantemento e evolución do sistema de información de calidade do
aire e Meteogalicia

Descrición:

Actividades 2016:

Área responsable:

Actividade:

Descrición:

Os sistemas de información de predición e difusión de información
meteorolóxica e ambiental son elementos estratéxicos e, polo tanto, é preciso
manter a súa operatividade e realizar sobre eles as accións correctivas e
evolutivas necesarias.


Colaboración na xestión e seguimento de proxectos en materia de meteoroloxía
e calidade do aire.



Mantemento evolutivo da aplicación móbil de Meteogalicia.
Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

1.5.4 Desenvolvemento de novos módulos na plataforma galega de
información ambiental (GAIA)
Desenvolvemento de novos módulos na plataforma galega de información
ambiental (GAIA): Creación dun novo Rexistro de Produtores e Xestores de
Residuos de Galicia. Este rexistro estará integrado co Rexistro Nacional de
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Produtores e Xestores de Residuos. A tramitación integral de todos os
procedementos de comunicación e autorizacións derivados da normativa de
residuos. A creación dun rexistro de instalacións IPPC con autorización
ambiental integrada (AAI) permitindo a súa tramitación, xestión e control
documental. O seguimento ambiental das autorizacións ambientais integradas.
A planificación e seguimento dos plans e programas de inspección ambiental,
así como a xestión de cada unha das inspeccións realizadas. Adapta ción de
toda a plataforma GaIA á especificación E3L 3.0.
Actividades 2016:



Área responsable:

Inicio do proxecto coa fase de toma de requisitos.

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

Actividade:

1.5.5 Modernización do Rexistro Galego de Identificación de animais de
compañía (REGIAC)

Descrición:

Permite a xestión do Rexistro Galego de Identificación de animais de compañía
(REGIAC) segundo o Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a
tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autónoma de
Galicia e se crean os rexistros galegos de Identificación de Animais de
Compañía e Potencialmente Perigosos e de Adestradores Caninos.
A titularidade do Rexistro é da Xunta de Galicia e o Consello Galego de
Veterinarios encargase de xestionar e manter actualizada a información d o dito
rexistro.

Actividades 2016:

Área responsable:

Actividade:

Descrición:



Validación funcional da aplicación por parte dos operadores do Consell o
Galego de Veterinarios



Formación a usuarios.



Migración dos animais rexistrados no antigo rexistro.



Posta en produción do novo rexistro.



Mantemento evolutivo do rexistro.
Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

1.5.6 Mantemento e evolución do sistema de información de xestión de
licenzas de caza e pesca
Permiten a xestión e emisión de licenzas de caza e pesca, tanto dende a
Consellería como dende as entidades bancarias colaboradoras. Ademais,
permite a xestión das sancións sobre licenzas.
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Actividades 2016:



Migración tecnolóxica dos servizos Tuxedo existentes a un novo sistema
baseado en servizos web, que permita a evolución funcional do sistema de
licenzas autonómico.



Posta en produción do novo módulo de renovación de licencias on-line.



Adaptacións no sistema de licenzas para a súa adecuación á licenza única
interautonómica de caza e pesca

Área responsable:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

Actividade:

1.5.7 Mantemento do Portal web de caza

Descrición:

Actividades 2016:

Portal para a xestión dos plans de ordenación cinexética (POC), plans anuais
de aproveitamento cinexético (PAAC) e xestión de datos mestres (ACIGA).


Mantemento evolutivo das aplicacións POC, PAAC e ACIGA.



Posta en marcha dun novo módulo para a xestión de autorizacións de caza:
batidas de raposo, xabarís, etc.

Área responsable:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

Actividade:

1.5.8 Sistemas de información para a xestión de acceso a espazos
naturais

Descrición:

Actividades 2016:

Área responsable:

Aplicacións para a xestión e conservación de espazos naturais protexidos.



Novos desenvolvementos na central de reservas do Parque Nacional das Illas
Atlánticas: código QR impreso nos billetes, novas regras de negocio para a
validación das autorizacións de campistas e traballadores. Aplicación móbil de
comprobación dos códigos QR para os inspectores.



Mantemento evolutivo do sistema de información para a xestións de
autorizacións de acceso ao monumento natural da Praia das Catedrais.
Sistema extensible a outros monumentos naturais.
Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais
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Indicadores asociados:
Actividade

Indicador

Valor 2016

Desenvolvemento de novos módulos na plataforma
galega de información ambiental (GaIA)



Estado do sistema

En análise

Desenvolvemento do novo Rexistro Galego de
Identificación de animais de compañía (REGIAC)



Estado do sistema

En
funcionamento

Desenvolvemento dun módulo de renovación de
licenzas de caza e pesca on-line



Estado do sistema

En
funcionamento

Desenvolvemento dun módulo de xestión de
autorizacións de caza



Estado do sistema

En
funcionamento

Novos servizos na central de reservas do Parque
Nacional de Illas Atlánticas



Estado do sistema

En
funcionamento
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Obxectivo 1: Administración intelixente

1.6 Desenvolvemento das TIC na Administración de Xustiza en
Galicia. Plan eXustiza. Plan senda
Este plan busca dar solución ás actuais dificultades coas que se atopan os profe sionais
do eido xudicial no uso das novas tecnoloxías. Concretouse no ano 2010 na presentación
do Plan Senda 2014 da Administración de Xustiza en Galicia e deuselle continuidade en
2015 coa aprobación do “II Plan Tecnolóxico da Administración de Xustiza en Galicia.
Senda 2020”.
Obxectivos
 Actualización continuada dos sistemas de información para o apoio á actividade dos
diferentes colectivos da administración de Xustiza: órganos xudiciais, fiscalía, Imelga.
 O despregamento de infraestrutura e sistemas necesarios para implantar a
administración electrónica xudicial e expediente xudicial electrónico.
 Posta en marcha do sistema de notificación telemáticas Lexnet.
 A dotación de medios tecnolóxicos para o desempeño da actividade.
 Posta en marcha da administración electrónica xudicial e expediente xudicial
electrónico.
 O desenvolvemento de servizos aos cidadáns, aos colectivos de profesionais e aos
funcionarios da administración de Xustiza en Galicia.
 A adecuación á normativa de protección de datos.
 A creación de cadros de mando que faciliten o seguimento e control da calidade.
 A cooperación e fomento da interoperabilidade entre as diferentes administracións.
 A promoción das actividades de formación no eido das TIC.

Actividades:
Actividade:

1.6.1 Sistemas de xestión procesal

Descrición:

Actividades 2016:

Actualización e soporte continuado dos sistemas de xestión procesual
desenvolvidos polo Ministerio de Justicia e Consejo General del Poder Judicial.


Actualización e soporte continuado dos sistemas de xestión pr ocesual
desenvolvidos polo Ministerio de Justicia e Consejo General del Poder Judicial.
o Sistema de Xestión Procesual Minerva.
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o
o
o
o
Área responsable:

Actividade:

Área de Modernización das Administracións Públicas

1.6.2 Evolución de sistemas de información para a xestión

Descrición:

Actividades 2016:

Sistema de xestión da fiscalía Fortuny.
Sistemas do SIRAJ e Punto Neutro Xudicial.
Rexistro civil en liña.
E outros.

Mantemento e soporte dos sistemas de de información para ámbitos de
xestión.


Evolución,
o
o
o

mantemento e soporte continuado dos sistemas:
Asistencia xurídica gratuíta.
Sistema de rexistro de parellas de feito.
Sistema de xestión de persoal da administración de Xustiza en
Galicia.
o Sistema de xestión de medios.
o Sistema de xestión do Instituto de Medicina Legal.

 Evolución, mantemento e soporte continuado da Intranet da Administración de
Xustiza en Galicia.
Area responsable:

Área de Modernización das Administracións Públicas

Actividade:

1.6.3 Medios tecnolóxicos en sedes xudiciais: postos de traballo, salas de
vistas.

Descrición:

Dotación de medios en posto de traballo para o desenvolvemento da actividade
nas sedes xudiciais.

Actividades 2016:

Área responsable:



Continuación co proceso de actualización de posto de traballo. Integración no
modelo de xestión corporativo.



Mantemento continuado da rede de videoconferencia de Xustiza. Ampliación
dos postos de videoconferencia.



Continuación coa renovación de salas de vistas para a posta en marcha do
sistema de xestión de gravación de vistas orais eFidelius.
Área de Modernización das Administracións Públicas
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Actividade:

1.6.4 Administración xudicial electrónica: Sistemas para a xestión procesal

Descrición:

Posta en marcha das actuacións necesarias para facer efectiva
administración xudicial electrónica e arquivo dixital na Administración
Xustiza en Galicia, segundo os criterios establecidos na “Lei 18/2011, de 5
xullo, reguladora do uso das tecnoloxías da información e a comunicación
Administración de Xustiza” así como a “Lei 42/2015, de 5 de outubro,
reforma da Lei 1/2000, de 7 de xaneiro, de Enxuiciamento Civil”.

a
de
de
na
de

En 2016 avanzarase na implantación e evolución continuada dos sistemas de
este eido que se desenvolveron en 2015. Nesta actividade centrámonos nos
procesos en sede xudicial, e de relación cos profesionais.
Actividades 2016:



Mantemento e evolución do sistema do repositorio unificado xudicial.



Implantación do Repositorio Unificado Xudicial.



Mantemento e evolución do Visor do Expediente Xudicial. Incorporación dos
sistemas de xestión de alarmas e alertas.



Implantación en sedes xudiciais do Visor do Expediente Xudicial.



Implantación de Lexnet, presentación electrónica de escritos e demandas na
orde penal.

Area responsable:

Actividade:

Área de Modernización das Administracións Públicas

1.6.5 Administración xudicial electrónica: Arquivo Xudicial Electrónico

Descrición:

Actividades 2016:

Área responsable:

A Xunta de Galicia puxo en marcha o proxecto do Arquivo Dixital de Galicia,
que inclúe o arquivo electrónico administrativo. A partir deste modelo
abordarase a posta en marcha do arquivo xudicial electrónico. En 2015
abordouse o análise de requisitos e de impacto para a adaptación do arquivo
electrónico administrativo da Xunta de Galicia.


Posta en marcha do proceso de desenvolvemento do arquivo xud icial
electrónico da Administración de Xustiza en Galicia.
Área de Modernización das Administracións Públicas
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Actividade:

1.6.6 Administración electrónica xudicial: Xustiza.gal – Servizos a cidadanía

Descrición:

Posta en marcha das actuacións necesarias para facer efectiva a administración
xudicial electrónica e arquivo dixital na Administración de Xustiza en Galicia,
segundo os criterios establecidos na “Lei 18/2011, de 5 de xullo, reguladora do
uso das tecnoloxías da información e a comunicación na Administración de
Xustiza” así como a “Lei 42/2015, de 5 de outubro, de reforma da Lei 1/2000, de
7 de xaneiro, de Enxuiciamento Civil”.
En 2016 avanzarase na implantación e evolución continuada dos sistemas de
este eido que se desenvolveron en 2015. Nesta actividade centrámonos nos
procesos de prestación de servizos de información e relación coa cidadanía e
profesionais a través de internet.

Actividades 2016:



Posta en marcha da Sede Electrónica Xudicial.



Mantemento e evolución da Sede Electrónica Xudicial.



Mantemento e evolución do portal xustiza.gal. Incorporación de novos servizos.
Espazo Lexnet para profesionais, publicación do calendario de gardas, …



Portal de descarga de grabación de vistas orais.

Area responsable:

Área de Modernización das Administracións Públicas

Actividade:

1.6.7 Sistemas en sede xudicial: Xestión dos arquivos físicos e pezas de
convicción.

Descrición:

En 2015 desenvolveuse o sistema de xestión dos arquivos físicos e pezas de
convicción en sede xudicias, denominado “Arquivo”. En 2016 compre avanzar
na súa implantación en sede xudicial.

Actividades 2016:

Área responsable:

Actividade:
Descrición:



Mantemento e evolución do sistema de xestión de arquivos físicos e pezas de
convicción.



Implantación do sistema para a xestión dos procesos de expurgo.



Implantación en sede xudicial, coa funcionalidade completa ou parcial do
sistema de xestión.
Área de Modernización das Administracións Públicas

1.6.8 Sistemas en sede xudicial: Sistema de grabación de vistas orais
O sistema de grabación de vistas orais, debe continuar a súa evolución para a
mellora da operativa na sala, calidade das grabacións, interacción cos sistemas
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de sinatura dixital, entrega as partes, …

Actividades 2016:



Mantemento e evolución do sistema de grabación de vistas orais.



Posta en marcha da integración co sistema de xestión proces ual.



Actualización continuada nas salas de vistas co sistema eFidelius.

Área responsable:

Actividade:

Área de Modernización das Administracións Públicas

1.6.9 Sistema de información para atención á vítima e a cidadanía

Descrición:

Actividades 2016:

No II Plan Tecnolóxico da administración de Xustiza en Galicia, prop onse o
inicio de novas áreas de desenvolvemento nos que a tecnoloxía debe axudar
no avance cara unha mellor prestación do servizo á cidadanía. Neste eido se
inclúe o sistema de información para a atención a vítima e a cidadanía.


Área responsable:

Actividade:

Posta en marcha do proceso de deseño do sistema de xestión de información
para a atención a vítima e a cidadanía.
Área de Modernización das Administracións Públicas

1.6.10 Centro de Servizos aos Usuarios da Administración de Xustiza en
Galicia.

Descrición:

Centro de Servizos aos Usuarios (CSU) da Administración de Xustiza en
Galicia, asume as tarefas de atención especializado ao usuario, xestión e
administración dos sistemas procesuais, atención in-situ en sede xudicial,
coordinación de implantacións, plans de evolución e novas necesidades.
Pola súa especificidade funcional inclúe a prestación de servizo de atención de
primeiro nivel, como soporte especializado dos sistemas e medios vinculados
dispoñibles na administración de xustiza en Galicia.

Actividades 2016:

Área responsable:



Continuación coa actividade do Centros de Servizos aos Usuarios.



Coordinación dos procesos de implantación de novos sistemas.



Integración continuada cos sistemas corporativos de xestión de incidencias.



Atención e soporte de primeiro nivel aos usuarios da administración de xustiza
en Galicia.



Atención especializada e administración de sistemas de xestión procesual.
Área de Modernización das Administracións Públicas

Plan de Acción 2016. Programa de actuacións

Páx.59/201

Actividade:

1.6.11 Formación en sistemas de información

Descrición:

Como complemento a posta en marcha dos sistemas de información, se
realizan tarefas de acompañamento e formación en sedes xudiciais.

Actividades 2016:



Servizos continuados de formación acompañando aos procesos de formación e
implantación: formación para concursos de traslados, formación para a
implantación de sistemas de información, formación para a posta en marcha da
Nova Oficina Fiscal.



Xornadas de difusión da administración electrónica xudicial.

Área responsable:

Área de Modernización das Administracións Públicas

Actividade:

1.6.12 Medidas instrumentais

Descrición:

Englóbanse dentro desta actividade diversas liñas de actuación orientadas á
regulación, coordinación e planificación do desenvolvemento dixital da
administración pública galega.

Actividades 2016:



Publicación da orde de posta en marcha da sede electrónica xudicial.



Participación no órgano de coordinación estatal “Comité Técnico Estatal da
Administración Xudicial Electrónica” e nos seus grupos de traballo.

Área responsable:

Área de Modernización das Administracións Públicas

Indicadores asociados:
Actividade

Indicador

Valor 2016

Sistemas de xestión procesual



Estado dos sistemas.

En mantemento

Evolución de sistemas de
información para a xestión



Estado dos sistemas.

En mantemento



Número de equipos xestionados (PCs,
impresoras, …).

4.000



Porcentaxe de salas de vistas co sistema
de gravación eFidelius .

85%



Número de videoconferencias realizadas.

4.000



Evolución do visor de expediente xudicial.
Incorporación de alarmas e alertas

En
desenvolvemento



Número de órganos con acceso ao visor

Medios de posto de traballo en sedes
xudiciais

Administración xudicial electrónica:
Sistemas para a xestión procesal
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Núm. de comunicacións a través de
Lexnet.



Nº documentos asinados
electronicamente.

Administración electrónica xudicial:
Xustiza.gal – Servizos a cidadanía



Número de novos servizos no portal ou
sede

Sistemas en sede xudicial: Xestión
dos arquivos físicos e pezas de
convicción e 1.6.8 Sistemas en sede
xudicial: Sistema de grabación de
vistas orais



Evolución do sistema de grabación de
vistas. Integración co sistema de xestión
procesual



Número de órganos con acceso ao
sistema “Arquivo”.



Nº de contactos (incidencias, peticións,
consultas) atendidos polo CSU.



% de chamadas atendidas

90%



% de incidencias resoltas en menos de
24horas

70%



Número de horas de formación realizadas

400

Centro de Servizos aos Usuarios da
Administración de Xustiza en Galicia
(CSU Xustiza).

Formación en sistemas de
información

Plan de Acción 2016. Programa de actuacións

4.900.000
1.500

3

Dispoñible

100
40.000

Páx.61/201

Obxectivo 1: Administración intelixente

1.7 Programa e-Benestar
A finalidade do programa eBenestar é a modernización da prestación de servizos sociais a
través da transformación dos procesos e da carteira de servizos, facendo para elo uso das
ferramentas TIC. Dito programa incide na mellora das ferramentas de traballo e dos
sistemas de información que soportan tanto os procesos de xestión como os de toma de
decisións e no aumento do nivel de integración e compartición da información entre os
distintos niveis e unidades asistenciais e de xestión involucrados na prestación de
servizos sociais.
Obxectivos
 Mellorar a atención integral das persoas beneficiarias, compartindo en rede toda a
información entre os centros de atención, traballadores/as sociais, centros de saúde,
e profesionais asistenciais.
 Mellorar a administración das prestacións, simplificando trámites, reducindo prazos
de tramitación, compartindo información e recursos entre todas as administracións.
 Mellorar as capacidades de planificación e de análise da sustentabilidade do sistema
de servizos sociais.
 Mellorar a tramitación no procedemento de recoñecemento da situación de
dependencia e grado de discapacidade a través do emprego das TIC.
 Desenvolver o Plan Trabe, instrumento de planificación estratéxica que estrutura as
actuacións tecnolóxicas a a acometer segundo as necesidades globais dos actores
do sistema de servizos socias.

Actividades:
Actividade:

1.7.1 Mantemento e evolución do RUEPSS

Descrición:

Actividades 2016:

Mantemento do sistema de información que soporta as tramitacións asociadas
ao Rexistro Unificado de Entidades e Programas de Servizos Sociais


Continuidade do mantemento actual. A evolución prevista para 2016 centrarase
na adaptación dos procedementos de acreditación á nova normativa
actualmente en fase de elaboración/tramitación. As adaptacións necesarias
deben ter en conta tres decretos (requisitos de acreditación xeral tramitado pola
subdirección xeral de inspección; requisitos específicos de acreditación da
carteira de dependencia; regulación da carteira de inclusión). En particular ,
debe desenvolverse o novo procedemento previsto de declaración responsable
(a integrar coa Sede Electrónica) e a nova figura das comunicacións previas, a
implementar directamente sobre RUEPSS. Tamén preténdese abordar a
migración a servizos web das actuais integracións entre SIGAD e RUEPSS,
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implementadas con mecanismos técnicos que están a limitar as necesidades de
evolución de ambos sistemas.

Área responsable:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

Actividade:

1.7.2 Mantemento e
Dependencia (SIGAD)

evolución

dos

sistema

de

información

de

Descrición:

Mantemento e evolución do sistema de información que soporta a tramitación
asociada ao procedemento de Dependencia (SIGAD).

Actividades 2016:

Continuarase abordando a carteira de peticións de evolución segundo as
prioridades fixadas. Entre outras:

Área responsable:

Actividade:
Descrición:

Actividades 2016:



Integración con portasinaturas



Novo módulo para libre concorrencia



Adaptación do PAR de centros ás zonas sociais e creación de listas por cent ros



Desenvolvemento de integracións pendentes co IMSERSO



Pilotaxe (e previsiblemente posterior
interoperabilidade do IMSERSO)



Redeseño da funcionalidade de revisión de expedientes (módulo de revisión do
PIA)



Novo módulo de nómina

migración

ao

novo

nodo

de

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

1.7.3 Mantemento da nova aplicación de discapacidade
Mantemento da aplicación de tramitación do procedemento de recoñecemento
da situación de discapacidade (CDI).
Esta aplicación foi implantada en 2014. Continuarase abordando a lista de peticións
pendentes. Entre outras:
 Implantación da funcionalidade de integración co portasinaturas
 Migración a codificación CIE-10
 Integración con Sede Electrónica
 Implementación do novo proxecto de intercambio de datos co IGE (en
elaboración)

Área responsable:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais
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Actividade:

1.7.4 Mantemento das aplicacións de Expediente Dixital e VALORADORES

Descrición:

Actividades 2016:

Mantemento destas aplicacións, complementarias do SIGAD e de CENDIS



Continuidade do mantemento destas aplicacións, que funcionan de xeito
integrado co SIGAD (e con CENDIS no caso de VALORADORES). Porase
especial énfase no seguimento e apoio á DXMD na actividade de clasificación
da captura distribuída, en particular, a avaliación do impacto das melloras e
simplificacións introducidas en decembro.



Completarase a ampliación de escáneres específicos do proxecto de
Expediente Dixital de Dependencia coas 5 unidades adquiridas a finais de
2015.

Área responsable:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

Actividade:

1.7.5 Mantemento da plataforma tecnolóxica do servizo 065

Descrición:
Actividades 2016:

Mantemento da plataforma tecnolóxica do SGAMP (065)


Continuarase coas liñas de servizo actuais que inclúen o mantemento
evolutivo, o soporte técnico e funcional a todos os axentes implicados na
prestación do servizo (consellería, centro de control, empresas de transporte) e
o soporte e provisión dos dispositivos embarcados.



Respecto do mantemento evolutivo, o plan de evolución proposto inclúe
abordar a maior parte das peticións identificadas. Entre as máis relevantes
cabe citar a funcionalidade de planificación baseada en esqueletos e a posta en
marcha do Perfil de acceso para as empresas.

Área responsable:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

Actividade:

1.7.6 Implantación de IANUS en Residencias de Maiores e Discapacitados

Descrición:

Actividades 2016:

Implantación da ferramenta IANUS para os perfís médicos das Re sidencias de
Maiores e de Discapacitados.


Un dos proxectos relacionados co futuro Sistema de Xestión de Centros é a
implantación do novo IANUS para a atención clínica en residencias socio sanitarias, non só na área médica senón tamén na de Enfermería. Acordouse
con SERGAS iniciar esta actuación en 2016. Por outro lado, abordaranse
conxuntamente con SERGAS os resultados da pilotaxe de IANUS nunha
residencia con prazas conveniadas e a abordaxe da fase de implantación de
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IANUS en residencias públicas de xestión privada.
Área responsable:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

Actividade:

1.7.7 Nova tarxeta acreditativa da situación de Discapacidade

Descrición:

Actividades 2016:

Implantación dunha tarxeta acreditativa da situación de discapacidade.



Área responsable:

Unha das novas actuacións planificadas para 2016 pola Consellería de Política
Social é o lanzamento dunha tarxeta acreditativa da condición de persoa
discapacitada. O modelo de funcionamento previsto contempla a impresión
directa dos carnés polos equipos de valoración da discapacidade. A AMTEGA
asumirá o subministro e mantemento das impresoras específicas necesarias
para a impresión do modelo de carné seleccionado.
Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

Actividade:

1.7.8
Mantemento
(PNC/RISGA)

e

evolución

das

aplicacións

de

prestacións

Descrición:

Mantemento do sistema de información que soporta a tramitación e nómina dos
procedementos de PNC e rendas mínimas (RISGA)

Actividades 2016:

Seguiranse a priorizar, igual que en 2015, as incidencias e peticións de cambio
de RISGA. Entre outras:

Área responsable:



Migración do formato de xeración dos ficheiros de pago ao banco (de caderno
34.14 a ISO 20022)



Automatización do procesado do ficheiro de resposta do RPSP



Cambios no trámite de proposta na tramitación abreviada por violencia de
xénero



Adaptacións na funcionalidade de traslados entre provincias



Modificacións no tramitación dos cambios de titularidade



Implantación do novo módulo de xestión de indebidos (condicionado á súa
validación)



Integración con AIRES – rexistro de saída



Integración co portasinaturas



Ademais analizaranse e desenvolveranse as adaptacións necesarias derivadas
do decreto de RISGA, actualmente en fase de elaboración.
Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais
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Actividade:

1.7.9 Mantemento e evolución da aplicación PGIS

Descrición:

Actividades 2016:

Mantemento do sistema de información que soporta a actividade ligada á
Estratexia de inclusión social de Galicia


Área responsable:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

Actividade:

1.7.10 Mantemento da aplicación do Plan Concertado

Descrición:
Actividades 2016:

Área responsable:

Actividade:

Pendente de completar e pasar a produción a especificación de cambios
evolutivos acordada coa unidade en 2015 (previsto para o primeiro trimestre).

Mantemento da aplicación actual de tramitación do Plan Concertado


Continuidade do mantemento actual, soportando as fases de xustificación 2015
– presentación 2016, atendendo as peticións de evolución priorizadas pola
unidade. Revisarase o actual escenario de integración bidireccional vía
intercambio de ficheiros con SIGAD, analizando a súa mellora a través do
emprego de servizos web. Analizarase a posibilidade de abordar un escenario
de integración co PBSS (plan básico de servizos sociais) do Mini sterio.
Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

1.7.11 Mantemento dos Sistemas de Información de Menores

Descrición:

Mantemento do novo sistema de información do ámbito de menores (MENOR)
e potenciación do emprego da aplicación XECEME de xestión da ficha do
menor en centros de protección, tanto en centros de xestión directa da
Consellería coma no resto de centros da rede.

Actividades 2016:

No sistema de información integral de menores (MENOR):
 Integración con portasinaturas
 Integración deste ámbito en HSU
 Implantación de ferramenta de intercambio de documentos con Xustiza
En XECEME, en 2015 (decembro) efectuouse a migración a hosting AMTEGA.
En 2016 iniciarase o mantemento evolutivo dende a AMTEGA. Definirase a
carteira de peticións de evolución, a consensuar coa Consellería de Política
Social e coa asociación AGACEME, e plantearase abordar unha versión
evolutiva.

Área responsable:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais
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Actividade:

1.7.12 Adopción e potenciación de SIUSS como aplicación de Servizos
Sociais Comunitarios

Descrición:

Actividades 2016:

Potenciación de SIUSS web como ferramenta de traballo dos Servizos Sociais
Comunitarios (concellos), conectándoa cos sistemas verticais de Benestar da
CCAA.


Dentro do proxecto de HSU, unha das liñas de traballo é o traspaso do hosting
do SIUSS do Ministerio a AMTEGA, integrándoo como un subsistema
específico da HSU.



En 2016 abordarase a migración a hosting AMTEGA, segundo as previsións do
convenio firmado co Ministerio para a cesión de SIUSS (en decembro de 2015).
Este paso e condición necesaria para poder tratar e incorporar a información de
SIUSS á HSU.

Área responsable:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

Actividade:

1.7.13 Mantemento e evolución do sistema de xestión do proceso de
admisión de Escolas Infantís / programa de axudas Bono Concilia

Descrición:

Actividades 2016:

Mantemento e evolución da nova aplicación de xestión de ambos
procedementos, dando cobertura tanto á rede de escolas infantís da
Consellería coma á Rede de escolas dependente do Consorcio..


En 2015 púxose en marcha a nova aplicación de xestión dos procedementos de
ingreso en escolas infantís e do programa de Cheque infantil, tanto da
Consellería coma para o Consorcio. Xestionouse ademais a convocatoria de
prazas concertadas non prevista inicialmente.

 Para 2016 mantense o obxectivo de darlle soporte ás convocatorias de este
ano, cun enfoque similar ao do exercicio precedente (xestión diferenciada das
redes de escolas de Xunta e Consorcio). Sinalar que o programa de Cheque
Infantil pasa a denominarse Bono Concilia, cun aumento significativo de
orzamento dedicado, pero sen cambios sustanciais no enfoque da tramitación.
Área responsable:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

Actividade:

1.7.14 Mantemento e evolución doutros sistemas

Descrición:

Mantemento dos sistemas:


Migración da aplicación actual de Títulos de Familia Numerosa á nova
plataforma de tramitación (w@nda)



Mantemento da aplicación de xestión de compras centralizada s



Mantemento da aplicación de xestión dos contratos de concertos de prazas de
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maiores e discapacitados
Actividades 2016:

Mantemento dos sistemas:


No relativo a aplicación de TFN: en 2015 avanzouse a análise e o
desenvolvemento dunha nova aplicación que substitúa a actual de TFN.
Incorporouse ademais en PASAXE un servizo de consulta da información de
Títulos de familia numerosa. Para 2016 está prevista a posta en marcha da
nova aplicación. Entre as melloras asociadas ao cambio tecnolóxico está a
integración coa Sede Electrónica. Ademais porase en marcha na Sede
Electrónica a posibilidade de autoconsumo do certificado de FN.



No sistema de compras centralizadas: consolidar o uso da aplicación, xunto
coa incorporación dos novos contratos que se decida acometer (actualmente
está previsto renovar o de roupa plana).



No sistema de contratos de concertos de prazas: consolidación do emprego da
nova aplicación.

Área responsable:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

Actividade:

1.7.15
Implantación de sistemas de videoconferencia en centros de
menores

Descrición:

Actividades 2016:

Implantación de sistemas de videconferencia en varios centros de menores con
interacción intensa co ámbito de Xustiza.


Área responsable:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

Actividade:

1.7.16 Tramitación do programa de axuda Tarxeta Benvida

Descrición:

Actividades 2016:

Implantación dun sistema de tramitación do novo programa de axuda Tarxeta
Benvida



Área responsable:

Implantación de sistemas de videconferencia en varios centros de menores con
interacción intensa co ámbito de Xustiza.

En 2016 porase en marcha un novo programa de axuda denominado Tarxeta
Benvida, en colaboración cunha entidade bancaria.
Estase a traballar na informatización deste novo procedemento na nova
plataforma de tramitación corporativa w@nda. Está prevista a súa posta en
marcha en abril.
Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais
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Actividade:
Descrición:

Actividades 2016:

1.7.17 Desenvolvemento da Historia Social Única (HSU)
Construción da Historia Social Única, seguindo a liña de actuación prevista no
Plan Trabe.
Definición e abordaxe dos escenarios de pilotaxe e paso a produción de HSUE
versión 1:
No primeiro trimestre disporase da versión 1.0 en contorna de preproducción co
seguinte alcance: frontal de consulta, xunto con ferramentas de axuda á
cumprimentación dos Informes sociais con soporte normativo (informe social
unificado de dependencia e maiores e informe social de inclusión); procesos de
carga e consolidación de información completados. Neste fito estarase en
disposición de analizar os resultados das cargas e de comezar a pilotaxe do
sistema con usuarios internos da Consellería de Política Social.
A partir de finais de abril disporase da versión 1.0 en produción, estándose en
disposición, a nivel técnico, de iniciar a pilotaxe do sistema con usuarios externos
á Consellería de Política Social (traballadores sociais de concellos) (condicionado
á aprobación do decreto de HSUE).
Na segunda metade do exercicio iniciarase a segunda fase do proxecto de
desenvolvemento de HSUE (proxecto FEDER en licitación con prazo de
execución 2 anos). Entre as súas liñas de actuación están, entre outras:
- Integración do ámbito MENOR
- Módulo de Atención Temperá
- Mecanismos de coordinación e intercambio de documentos (firma electrónica e
remisión telemática de Informes Sociais; petición e intercambio do Informe de
saúde co SERGAS)

Área responsable:

Actividade:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

1.7.18
Desenvolvemento do Sistema de información de xestión
integral de centros residenciais de maiores e dependentes

Descrición:

Modernización dos sistemas de información de xestión e asistenciais nas
Residencias e Centros de Benestar.

Actividades 2016:

No segundo semestre, iniciarase a execución do proxecto de
desenvolvemento e implantación do sistema de información corporativo de
xestión de centros de Benestar (proxecto FEDER en licitación con prazo de
execución 30 meses). Os subproxectos que están incluídos no alcance
desta licitación son:
- Maiores e discapacitados fase I
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- Maiores e discapacitados fase II
- Actividades, hospederías e residencias de tempo libre
- Xestión de persoal, almacén e outros
- Sistema de información clínico (implantación de ferramentas SERGAS)
O ámbito do sistema inclúe os centros de maiores de Consorcio Galego de
Igualdade e Benestar.
Áreas responsables:

Actividade:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

1.7.19 Soporte e equipamento en Centros de Benestar

Descrición:

Mellora do soporte a usuario e no equipamento de posto de traballoee de rede
en Centros da área de Benestar.

Actividades 2016:

Soporte e equipamento:
En 2015 completouse a renovación practicamente total do equipamento de
microinformática, e mellorouse de xeito significativo o servizo de soporte a
usuarios a través da consolidación do CAU-Periférico. A renovación de
equipamento implicou actuacións de rede (electrónica de rede / cableados) que
se realizaron sen repercusión de custos á Consellería. A renovación incluíu,
ademais de >1.200 equipos de sobremesa, a dotación dunha partida importante
de equipos multifunción b/n.
En 2016 rematarase o despregamento de servidores (extensión do servizo de
carpetas de rede corporativo).
Rede/comunicacións:
A raíz da renovación do contrato de telecomunicacións corpo rativo, procedeuse
a ampliar a velocidade de rede e a migrar acceso por cable en todos os centros
nos que os niveis de cobertura o permitían. Estase a analizar as posibilidades
de mellora daqueles para os que de entrada non están incluídos na cobertura
por cable.
En 2016 completarase a actuación iniciada en 2015 de integración en Ibercom
da telefonía fixa de todos os centros.
No caso específico de residencias de maiores e discapacitados, analizarase a
viabilidade (técnica e económica) de implantar telefonía interna sen fíos
(DECT).

Área responsable:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais e Área de Modernización das
Administracións Públicas
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Indicadores asociados:
Actividade

Indicador

Valor 2016

Mantemento e evolución do Sistema
integrado galego de atención á
dependencia (SIGAD)

 Integración co portasinaturas
corporativo

Implantado

Proxecto HSU, subsistema de servizos
sociais comunitarios

 Hosting AMTEGA de SIUSS
en produción

Si

Proxecto HSU, frontal de HSUE

 Número de unidades co
sistemas en uso:

5 unidades

Mantemento das aplicacións de RISGA/PNC

 Integración co portasinaturas
corporativo

Implantado
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Obxectivo 1: Administración intelixente

1.8 Modernización dos sistemas de información de emprego
O alcance do presente programa abrangue todas as actuacións TIC para a mellora da
xestión e eficacia das políticas activas de emprego.
Obxectivos
 Simplificar e mellorar a eficacia dos procesos relacionados coa intermediación laboral
e coa orientación, incorporando novos servizos electrónicos cara as persoas e
empresas e fomentando o uso do Portal de Emprego e da rede de Puntos de
Información.
 Mellorar os procesos de selección e de adecuación da oferta formativa para o
emprego ás necesidades do mercado, simplificando a xestión e colaboración coas
entidades de formación, mediante a renovación e mellora dos sistemas de xestión
existentes.
 Mellorar a eficiencia e eficacia na xestión dos programas de fomento da contratación
xestionados pola Xunta incorporando o uso de servizos electrónicos na relación cas
empresas e entidades e mellorando e renovando os sistemas de xestión internos.

Actividades:
Actividade:

1.8.1 Mantemento, operativa e evolución dos sistemas corporativos de
intermediación laboral

Descrición:

Actividades 2016:

Área responsable:

O sistema de intermediación laboral é a peza central na área das políticas de
fomento do emprego e da contratación de Galicia, e na relación co Servi cio
Publico de Empleo Estatal (SEPE). O mantemento en condicións operativas e a
evolución para a adaptación os cambios nos procedementos do servizo e a
lexislación, así como a explotación e obtención dos datos mensuais sobre a
evolución da contratación e do desemprego en Galicia son claves neste área
das políticas de fomento do emprego e da contratación.


Cumprimento de todos os acordos SISPE. Melloras do rendemento do BUS de
Integración. Mellora da comunicación con cidadán.



Evolución para adecuarse ás novas políticas de emprego da Comunidade
Autónoma.



Coordinación dos Sistemas de Información dos servizos públicos de emprego
nacionais durante o primeiro semestre do 2016
Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais
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Actividade:

1.8.2 Mantemento, operativa e evolución dos sistemas de orientación
laboral

Descrición:

Actividades 2016:

O sistema de orientación laboral é peza clave na relación entre o orientador
laboral e o demandante de emprego. O mantemento en condicións operativas e
a evolución para a adaptación aos cambios nos procedementos do servizo e á
lexislación son claves neste área das políticas de fomento do emprego e da
contratación.


Área responsable:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

Actividade:

1.8.3 Desenvolvemento do sistema de información de formación para o
emprego

Descrición:

Actividades 2016:

Desenvolvemento do sistema de información de formación para o emprego,
que inclúe a xestión das convocatorias, a xestión do alumnado, a xest ión
económica e a integración coa área de demandantes e o SEPE.


Área responsable:

1.8.4 Desenvolvemento do sistema de información de xestión do Rexistro
Galego de Cooperativas

Descrición:

Área responsable:

Posta en marcha da nova aplicación e mantemento

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

Actividade:

Actividades 2016:

Posta en marcha do novo sistema.

Desenvolvemento do sistema de información de xestión do Rexistro Galego de
Cooperativas, de Sociedades Laborais e de Centros Especiais de Emprego.


Posta en marcha da nova aplicación completa e adaptación do modulo de
Sociedades Laborais ao cambio lexislativo.
Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais
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Actividade:

1.8.5 Desenvolvemento do sistema de información para o Centro de Novas
Tecnoloxías

Descrición:

Actividades 2016:

Desenvolvemento dun novo sistema de información que permita a xestión do
CNTG cunha mellor integración co resto dos servizos de emprego.


Área responsable:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

Actividade:

1.8.6 Desenvolvemento do sistema de información para a apertura de
centros de traballo.

Descrición:

Actividades 2016:

Desenvolvemento dun novo sistema de información que permita a substitución
da actual plataforma telemática de solicitude de apertura de centros de tr aballo.


Área responsable:

1.8.7 Desenvolvemento do sistema de información integral do ISSGA

Descrición:

Área responsable:

Posta en marcha da nova aplicación

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

Actividade:

Actividades 2016:

Posta en marcha da nova aplicación

Desenvolvemento dun sistema de información que permita a xestión dos
diferentes procesos que dentro do ISSGA non se atopen automatizados. Entre
eles están: xestión de partes sen baixa, xestión de partes de enfermidades
profesionais, datos de investigación de accidentes.


Seguimento e mantemento do sistema na contorna de produción

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais
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Actividade:

1.8.8 Desenvolvemento do sistema de información de envío de datos comúns
de formación.

Descrición:

Desenvolvemento dun sistema de información que permita o envío de datos ao
SEPE de acordo co definido dos grupos de traballo DCF

Actividades 2016:

 Desenvolvemento do sistema

Área responsable:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

Actividade:

1.8.9

Descrición:

Avaliación da interconexión coa aplicación de educación e desenvolvemento de
aquelas partes que non sexan comúns.

Actividades 2016:
Área responsable:

 Estudo e desenvolvemento do sistema
Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

Indicadores asociados:
Actividade
Mantemento, operación e evolución
dos sistemas de corporativos de
intermediación laboral

Indicador

Valor 2016



Porcentaxe de renovacións de
demanda por medios telemáticos



Número de solicitudes de formación
realizadas telemáticamente

Desenvolvemento e operación do
sistema de información de formación
para o emprego



Estado do sistema

Posto en
funcionamento

Desenvolvemento do sistema de
información de xestión do Rexistro
Galego de Cooperativas



Estado do sistema

Posto en
funcionamento

Desenvolvemento do sistema de
información para o Centro de Novas
Tecnoloxías



Estado do sistema

Posto en
funcionamento

Desenvolvemento do sistema de



Estado do sistema

Posto en

Mantemento, operativa e evolución
dos sistemas de orientación laboral
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funcionamento

información para a apertura de
centros de traballo.
Desenvolvemento do sistema de
información integral do ISSGA



Estado do sistema

Posto en
funcionamento

Sistema de control de presencia a
demandantes de emprego



Estado do sistema

En
desenvolvemento

Desenvolvemento do sistema de
información de envío de datos
comúns de formación.



Estado do sistema

En
desenvolvemento
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Obxectivo 1: Administración intelixente

1.9 Modernización dos sistemas relacionados coa xestión
académica
Este programa posibilitará a modernización dos sistemas de información relacionadas coa
xestión académica e educativa dos centros educativos. Dita modernización permitirá unha
mellora na calidade dos servizos, tanto na xestión e na toma de decisións, coma no
referido á información e servizos ofrecidos aos usuarios; mellorando tanto a explotación
como a xestión da información en poder da administración.
Obxectivos
 Desenvolvemento de sistemas para a xestión académica e administrativa intelixente
 Desenvolvemento de sistemas para o soporte á toma de decisións

Actividades:
Actividade:

1.9.1 Mantemento, operativa e evolución dos sistemas de información
corporativos do sistema educativo

Descrición:

Actividades 2016:

Os sistemas de información corporativos do sistema educativo son a peza
central na xestión dos procesos administrativos e educativos (alumnado,
profesorado, ensinanzas, programas, axudas, orzamentos, …) no sistema
educativo de Galicia. O mantemento en condicións operativas e a e volución
para a súa adaptación aos cambios nos procedementos dos servizos e na
lexislación, así como a explotación e obtención dos datos sobre a evolución
dos distintos parámetros do sistema educativo en Galicia , son indispensables
para o normal desenvolvemento do proceso educativo.


Sistemas de información de PERSOAL
- Inclusión de sinatura electrónica para os centros de réxime especial
- Informatización dos procesos de inscrición nas listas de substitutos
- Xestión das baixas médicas do profesorado.
- Identificación e visualización de indicadores estratéxicos.



Sistemas de Información de Xestión Académica das Ensinanzas (XADE)
- Optimizacións de rendemento e escalabilidade da aplicación Xade.
Migración dos servidores de bases de datos para ampliar a capacidade.
- Adaptacións relacionadas coa publicación da LOMC: reválidas, avaliación
por competencias en primaria, modificación de notas medias, cambios na
matrícula masiva, acta por competencias clave e modificación de historiais.
- Integración dos horarios co proxecto E-Dixgal
- Integración coa nova aplicación de xestión do proceso de admisión
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- Comunicación co MEC para o traslado do expediente electrónico do
alumno entre CCAA.
- Identificación e visualización de indicadores estratéxicos.


Sistemas de Información de Formación profesional
- Integración do sistema de admisión a ciclos na sede electrónica da Xunta
de Galicia.
- Integración de consultas de interoperabilidade de titulación universitaria e
non universitaria.
- Adaptación ao regulamento da nova lexislación en materia de Formación
Profesional.
- Cambios na oferta de FP Dual e na alta de solicitudes. Xestión
documental.
- Acreditación: Implementación do plan de formación, melloras da proposta
de formación no informe de avaliación e no dossier de apoio ao
asesoramento e avaliación.
- Calidade (XESDOC): Engadir xestión de plans/obxectivos



Sistemas de Información de Estatística Educativa
- Rematar a adaptación á LOMCE dos DRD, DRDADI, DRDESPE,
DRDRESPE
- Evolución de BICED (BI de Educación) incorporando novos indicadores.



Sistemas de Información de Centros
- Admisión do alumnado: Implantación completa do módulo de asignación
subsidiaria para a súa utilización na convocatoria de admisión 2016/2017.
Formación no novo sistema para xefaturas territoriais e centros. Recollida e
desenvolvemento de melloras. Estudo e posible desenvolvemento dun
módulo para o proceso de admisión extraordinaria que actualmente carece
de informatización.
- Axudaslibros e Fondolibros: Unificación das convocatorias e dos sistemas
de solicitude subxacentes.
- Nova xestión dos concertos educativos nos centros. Resolución da
disparidade entre o rexistro estatal e autonómico de centros. Novo
interface para a xeración do Rexistro de Intercambio de Información (RII)
co Ministerio.
- Títulos: Implementación do Suplemento Europeo de Título para
Ensinanzas Superiores de Arte Dramático, de Artes Plásticas e Deseño, de
Música de Grao Superior, de Conservación e Restauración de Bens
Culturais e Ensinanzas Superiores de Música.



Sistemas de Información da S.X.T.
- Almacén: Apagado definitivo da antiga aplicación de almacén (AS400)
unha vez comprobada a capacidade e suficiencia da nova aplicación.
Integración co catálogo mestre de artigos, que foi unificado xa en
inventario de centros e dotación. Recollida e desenvolvemento de melloras.
- Dotación de centros: Avanzar na extensión progresiva da aplicación a
centros de formación profesional. Recollida e desenvolvemento de
melloras. Integración mediante servizos web das tres aplicacións
relacionadas coa dotación: dotación, almacén e inventario de centros.
Avanzar na automatización de outros fluxos de dotación de centros:
equipamento xeral, equipamento Abalar, equipamento non Abalar,
equipamento de rede, etc.
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- Inventario: Extensión a todos os centros do módulo de inventario de
material, substituíndo ao actual módulo de Xade. Recollida e
desenvolvemento de melloras.
- Comedores: Xestión curso 2015-2016, posta en produción da
comprobación renda plataforma PASAXE! e xestión das contas bancarias
dos centros.
- Transporte Escolar: Nova pantalla de configuración da convocatoria.
Avaliación da integración nun SIX.

Área responsable:



Sistema de Información da Sub. X. Innovación Educativa e Formación do
Profesorado
- Incorporación en Programas Educativos solicitudes e xestión de premios
ós centros participantes en Plan Proxecta.
- Formación do profesorado:Posta en produción do recoñecemento
automático da formación.
- Xestión dos plans de Convivencia de Xestión
- Evolución e soporte de NEAES, o sistema de xestión de solicitudes de
autorización especiais para o alumnado con necesidades específicas de
apoio educativo.



Sistemas de información da Sub. X. de Inspección, Avaliación e Calidade do
Sistema Educativo
- Posta en marcha do novo portal de Inspección
- Adaptación LOMCE do DOC
- Avaldia: Adaptación da aplicación á nova avaliación final de primaria que
establece a LOMCE, mantendo a compatibilidade cunha avaliación de
terceiro de primaria simultánea e coa posibilidade de visualizar datos
existentes de antigas avaliacións de diagnóstico.
- Premios de Bacharelato. Comunicación coa sede electrónica.



Portais educativos
- Novo portal de Bibliotecas
- Novo portal ASE (Asistencia Sanitaria Educativa) e app ASE.
- Actualizar progresivamente os temas gráficos a formatos responsive par a
facilitar a visualización dende calquera dispositivo.



Sistemas de información da S.X. de Universidades
- NERTA: Xestión probas PAU e acceso universidade ano 2016,
integración das universidades no servizo web de alumnos convocados,
melloras no envío masivo de correos de comunicación de resultados, nova
interface de datos académicos de alumnos estranxeiros, optimización da
xestión de listas de espera no acceso a titulacións do Sistema Universitario
de Galicia, integración de estatística universitaria.
- Axudas de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria: Xestión das
convocatorias do 2016.
Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais
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Actividade:

1.9.2 Soporte e atención tecnolóxica aos centros educativos públicos

Descrición:

Prestarase aos centros educativos de ensinanzas non universitarias e aos
usuarios de sistemas de información e tecnoloxías de ditos centros servizos de
atención presencial e remota en ámbitos como: soporte a implantación e uso
das aplicacións e sistemas corporativos, soporte aos procesos educativos
apoiados en sistemas ou tecnoloxías, mantemento de sistemas, elementos de
comunicación e equipamentos corporativos, …

Actividades 2016:

As novas actuacións previstas, ademais da atención aos usuarios propiamente
dita, son:


Integración completa das ferramentas de xestión da UAC coas ferramentas de
xestión de proxectos



Automatizar o control dos SLA’s



Poñer en funcionamento un novo canal de creación de tickets/incidencias vía
web.

Área responsable:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

Indicadores asociados:

Actividade

Modernización dos sistemas de
información

Soporte e atención tecnolóxica aos
centros educativos públicos
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Indicador

Valor 2016



Evolución dos informes a unha solución
baseada en sw libre

75%



Número de documentos xerados de
xeito automático e asinados dixitalmente

160.000



Chamadas atendidas

90.000



Incidencias atendidas

75.000
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Obxectivo 2: Administración eficiente

2.2 Consolidación e homoxeneización da infraestrutura
Este programa abrangue a consolidación e centralización de infraestruturas así como a
identificación e implantación de ferramentas corporativas comúns que permitan aforrar
custes de mantemento e alcanzar economías de escala. Ademais persegue a
modernización e consolidación da infraestrutura de soporte e atención ao usuario (CAU) e
a evolución e administración do posto de traballo dixital.
Obxectivos
 A consolidación dos centros de proceso de datos da Xunta.
 Implementación dun centro de respaldo de servizos.
 Estudo , selección e implantación de ferramentas de xestión corporativas.
 Xestión, evolución e administración do posto de traballo. Implantación de ferramentas
que melloren a dispoñibilidade, seguridade e sustentabilidade do posto de traballo.
 Consolidación e mellora do modelo de soporte e atención ás persoas usuarias, a
través da coordinación e mellora continua do CAU Central e o CAU Periférico, así
como a progresiva incorporación de novos ámbitos de servizo nos que aínda non se
teña implantado este modelo.

Actividades:

Actividade:

2.2.1 Xestión Unificada do Posto de Traballo

Descrición:

Actividades 2016:

Consolidada a integración dos diferentes departamentos da administración
pública na Amtega, continuar na liña de homoxeneización da xestión e da
dotación dos postos de traballo dixitais, co obxectivo de xeneralizar a súa
xestión unificada, sostible e adecuada ao desempeño da actividade.


Consolidación do inventario único de posto de traballo e medios no posto de
traballo, completando a información cargada na nova CMDB corporativa do
total de postos de traballo xestionados.



Evolución das maquetas corporativas de posto de traballo.



Homoxeneización do software instalado, mediante políticas corporativas que
estendan os criterios definidos polas maquetas nos postos xa instalados.



Unificación das ferramentas de soporte remoto, antivirus corporativo e
autodescubrimento.



Elaboración do catálogo de software de posto de traballo.



Progresiva implantación de sistemas para a compartición de documentación.
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Extensión da estrutura de carpetas compartidas. Análise de outras alternativas.

Área responsable:

Actividade:

Área de Modernización das Administracións Públicas

2.2.2 Renovación de posto de traballo

Descrición:
Actividades 2016:

Renovación continuada dos medios TIC en posto de traballo.


Dotación de postos en aulas de centros de formación da administración pública
galega; e dotación ou renovación postos en centros administrativos e de
prestación de servizos da administración pública, ata acadar uns 1.500 postos.



Dotación de equipamento para a posta en marcha de proxectos de
dixitalización de servizos. Aliñado con outros programas operativos.

Área responsable:

Actividade:

Área de Modernización das Administracións Públicas

2.2.3 Integración na xestión corporativa de posto de traballo

Descrición:

Actividades 2016:

Área responsable:

Actividade:
Descrición:

Homoxeneización e mellora na calidade de información dos usuarios e de postos
incluídos no Directorio Activo.

A extensión progresiva dos medios TIC e a integración das modelos de xestión
e dotación, fai que se vaian incorporando novos ámbitos específicos nos
procedementos de xestión da Amtega neste ámbito de traballo.


Incorporación aos procedementos de xestión da Amtega de novos centros de
servizo (Oficinas Agrarias Comarcais, Distritos Forestais...).



Análise de modelos de virtualización: Equipos de acceso público (bibliotecas,
rexistros...).
Área de Modernización das Administracións Públicas

2.2.4 Rede de videoconferencia
Dinamización do uso da nova rede de videoconferencia entre os edificios da
Xunta de Galicia, con especial fincapé nas Delegacións Provinciais. O
obxectivo é minimizar os custes derivados de desprazamentos dentro do
desempeño da actividade.
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Actividades 2016:



Dinamización do uso da rede de videoconferencia da administración pública de
Galicia.



Revisión do modelo de dotación deste tipo de servizos por parte da Amtega, co
obxecto de simplificar o seu uso por parte das unidades e persoas usuarias.

Área responsable:

Actividade:

Área de Modernización das Administracións Públicas

2.2.5 Reordenación e renovación dos medios para a impresión

Descrición:

Actividades 2016:

O equipamento de impresión e un dos aspectos a renovar e reformular na
prestación dos medios TIC xestionados pola Amtega.


Inventariado dos medios dispoñibles de impresión.



Deseño do modelo de xestión dos medios para a impresión e uso racional dos
mesmos, e posta en marcha nalgún ámbito a determinar.



Elaboración e difusión do decálogo de uso eficiente dos medios TIC, no eido de
impresión.

Área responsable:

Actividade:

Área de Modernización das Administracións Públicas

2.2.6 Plan de migración de posto de traballo a software libre

Descrición:

Actividades 2016:
Área responsable:

Actividade:
Descrición:

En liña coa estratexia da Xunta de Galicia de evolución cara o software libre
realizouse unha análise de viabilidade do plan de migración ao software libre
no posto de traballo. Executada unha primeira fase en 2015, continuarase a
execución do plan en 2016,


Continuación do plan de migración sobre 2.500 postos de traballo m áis.
Área de Modernización das Administracións Públicas

2.2.7 Centro de Atención aos Usuarios
Nun contexto dunha cada vez maior presenza das TIC no desempeño da
actividade, resulta cada vez mais relevante a dotación dun servizo de Atención
a Usuarios suficientemente dotado. O escenario de partida é o de diferentes
CAUs sectoriais. A concentración en menos grupos pero mellor dotados
redundará nunha mellor prestación do servizo.
Co obxecto de cubrir calquera contacto de usuario no eido das TIC na Xunta de
Galicia, a Amtega conta xa dende o ano 2011 co Centro de Atención ás
Persoas Usuarias (CAU Central). Dado o crecemento da actividade no ám bito
TIC, implantouse no ano 2014 un servizo de atención especificamente
orientado a persoas usuarias en centros que non corresponden aos edificios

Plan de Acción 2016. Programa de actuacións

Páx.84/201

administrativos principais da Xunta de Galicia. Creouse polo tanto un segundo
servizo de atención as persoas usuarias coñecido coma “CAU Periférico”, que
dá actualmente cobertura a ámbitos específicos coma oficinas administrativas
periféricas. A definición deste servizo permitiu ademais ordenar e consolidar
outros servizos similares que de xeito illado se estaban a prestar desde
distintos ámbitos tecnolóxicos específicos. Este ano continuarase traballando
na consolidación deste modelo, o que redundará nunha mellor prestación do
servizo.
Actividades 2016:



Mantemento e mellora do CAU Central da Xunta de Galicia, que atende aos
ámbitos administrativos de servizos centrais e delegacións provinciais.



Consolidación do CAU Periférico que atende a centros dependentes da Xunta
de Galicia e a incidencias de carácter técnico derivadas do 012 no uso da sede
electrónica.



Revisión do modelo de soporte e integración no CAU Periférico: Atención as
incidencias de carácter técnico derivadas dos centros galegos no exterior,
soporte e atención as oficinas de emprego, centros de medio rural (oficinas
agrarias, distritos forestais), prestación do soporte no eido do proxecto smart
turismo,...

Área responsable:

Área de Modernización das Administracións Públicas

Actividade:

2.2.8 Sistema de xestión de Help-Desk

Descrición:

O incremento da actividade de soporte na Amtega e a configura ción de novos
equipos de soporte nos diferentes niveis, esixe a renovación do sistema de xestión
de tickets (incidencias, peticións, …) previndo a mellora das canles de relación co
cidadán, a mellora da obtención de indicadores e en definitiva un mellor
seguimento da prestación do servizo TIC, baseado nas boas prácticas establecidas
por metodoloxías tipo ITIL.

Actividades 2016:

Área responsable:



Uso efectivo da nova ferramenta de xestión de incidencias, baseada nos
procesos ITIL.



Revisión dos procesos ITIL de dotación de hardware e software do posto de
traballo



Publicación do portal de Autoservizo coma nova canle de atención ás persoas
usuarias
Área de Modernización das Administracións Públicas
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Actividade:

2.2.9 Actuacións de Melloras de rendemento e capacidade no Centro de
Proceso de Datos Integral da Xunta de Galicia (CPDi)

Descrición:

O CPDi está a ser o centro de proceso de datos onde se consolidan todos os
sistemas de información da Xunta de Galicia, polo que é fundamental reforzar a
súa capacidade co fin de garantir os servizos críticos que se prestan.

Actividades 2016:



Durante o ano 2016 realizarase unha importante ampliación dos sistemas de
almacenamento corporativos da Amtega: debido ao constante incremento de
necesidades de rendemento e de ocupación de datos dos sistemas de
almacenamento corporativos é necesario aumentar a capacidade dos mesmos
en termos de potencia, crecemento horizontal e vertical, alta dispoñibilidade e
replicación.

Área responsable:

Área de Infraestruturas e Telecomunicacións

Actividade:

2.2.10 Servizo mantemento da infraestrutura hardware existente nos centros
de proceso de datos dependentes da Xunta de Galicia

Descrición:

Durante o ano 2016 continuará activo o servizo unificado e consolidado para o
mantemento da infraestrutura hardware de sistemas existente nos centros de
proceso de datos dependentes da Xunta de Galicia. Neste servizo están incluídas
todas as intervencións e subministracións necesarias para a resolución de
incidencias e avarías, de xeito que se garanta o bo funcionamento da citada
infraestrutura.

Actividades 2016:

En atención á continua evolución tecnolóxica e rápida obsolescencia da que se ve
afectada a infraestrutura hardware, así como á progresiva migración e
consolidación de equipamento, está previsto no servizo contratado que durante a
vixencia do contrato se produza cambio na cantidade e características do
equipamento inventariado inicialmente como obxectivo do servizo de mantemento.
O devandito inventario, que é periodicamente actualizado, é a base principal na
que se asenta a definición, alcance e ámbito desta actuación.
A consolidación dos mantementos hardware de sistemas neste contrato supuxeron
un aforro un aforro aproximado do 40% en custes de mantemento de equipamento
hardware.

Área responsable:

Área de Infraestruturas e Telecomunicacións
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Actividade:

2.2.11 Consolidación dos Centros de Proceso de Datos no CPDi

Descrición:

Traslado e consolidación no CPDi dos CPDs pertencentes a centros dependentes
da Xunta de Galicia en Santiago de Compostela.

Actividades 2016:

O proceso de traslado de CPDs das consellerías e organismos da Xunta de Galicia
continuará durante o ano 2016, co obxectivo de mellorar de forma clara a
dispoñibilidade e seguridade dos servizos TIC da Xunta de Galicia, facen do
especial fincapé na redundancia dos sistemas educativos .

Área responsable:

Área de Infraestruturas e Telecomunicacións

Indicadores asociados:
Actividade

Indicador

Valor 2016

Xestión unificada do posto de traballo



Número de equipos xestionados (PCs,
impresoras, …).

13.500

Renovación de posto de traballo



Número de equipos de posto de traballo
dotados.

1.500

Rede de videoconferencia.



Novo modelo de provisión do servizo de
videoconferencia.

Implantado



Número de equipos no contexto de
ofimática en Software libre .

4.000



% de chamadas atendidas

96%



% de incidencias resoltas en 24 horas

78%

Plan de migración de posto de
traballo a Software Libre .

Centro de Atención aos Usuarios
(referidos a CAU + CAU Periférico).



Sistema de xestión de Help-Desk
Desk e procedementos ITIL
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Nº de contactos (incidencias, peticións,
consultas) recollidas nos sistemas de
help-desk
Portal de autoservizo

125.000

Dispoñible
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Obxectivo 2: Administración eficiente

2.3 Interoperabilidade e homoxeneización de plataformas
tecnolóxicas.
Con este programa se trata de evolucionar a arquitectura de aplicacións cara a un modelo
de interoperabilidade orientado a servizos, ademais de poder ofrecer servizos,
compoñentes ou produtos de infraestrutura de aplicacións dunha forma centralizada para
a Xunta de Galicia, así como a adaptación á realidade galega do esquema nacional de
interoperabilidade.

Obxectivos
 A implementación dun modelo único de interoperabilidade.
 A identificación e implantación progresiva da arquitectura corporativa.
 Incrementar a homoxeneización dos sistemas de plataforma base.
 A homoxeneización do software común dos sistemas de xestión.
As actuacións previstas en 2016 relacionadas co incremento e homoxeneización dos
sistemas de plataforma base recóllense no obxectivo operativo 2.4 Implantación dunha
xestión eficaz do gasto TIC, xa que tamén teñen relación directa con ese obxectivo.
As actuacións previstas en 2016 relacionadas coa identificación e implantación progresiva
da arquitectura corporativa recóllense no obxectivo operativo 2.5 Mellora de Calidade dos
servizos prestados, xa que tamén teñen relación directa con ese obxectivo.

Actividade
Calidade
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Valor 2016

Implantación dunha CMDB (base de datos e
configuración) corporativa

Implantado
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Obxectivo 2: Administración eficiente

2.4 Implantación dunha xestión eficaz do gasto TIC
A finalidade deste plan é a centralización de compras de activos e de servizos TIC, a
consolidación de contratos en servizos agregados de volume e a monitorización
económica de demandas, subministracións e medición.
No contexto de este programa tamén se inclúen medidas de aforro como a substitución
paulatina do modelo tradicional de adquisición de medios TIC por modelos de
arrendamento con opción de compra.
Obxectivos
 Implantación dunha xestión eficaz do gasto TIC.
 Arrendamento dos sistemas de impresión nun modelo de pago por uso.
 A substitución da adquisición e renovación periódica dos postos de traballo, por a
contratación do arrendamento.
 Facer un estudo para converter á Xunta de Galicia en provedora de servizos na nube
nos que unha parte dos activos TIC poidan ser ofrecidos como servizos en
modalidade de pago por uso.
 Acadar a sustentabilidade a través de políticas de green IT. A finalidade fundamental
deste tipo de políticas é o aforro do consumo de enerxía e residuos derivados dos
servizos TIC e a garantía dunha economía sostible.

Actividades:
Actividade:

2.4.1 Unificación de licenzas de diversos recursos TIC

Descrición:

Unificación de licenzas de diversos recursos de xestión documental e xestión
TIC.

Actividades
2016:
Área responsable:



As actuacións vinculadas a este eido están desenvolvidas no programa
operativo 2.2 Consolidación e homoxeneización da infraestrutura.
Área de Modernización das Administracións Públicas
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Actividade:

2.4.2 Administración de sistemas

Descrición:

Actividades continuas de administración, operación e mantemento da infraestrutura
tecnolóxica que dá servizo ás aplicacións desenvolvidas pola Amtega.

Actividades 2016:

Continuará reforzándose a prestación do servizo de administración de sistemas, o
cal se apoiará en tres contratos. O primeiro deles está centrado nos sistemas
horizontais. O segundo contrato focalízase nos sistemas verticais asociados ás
diferentes consellerías. Por último, o terceiro contrato xestiona as plataformas de
correo electrónico.
Entre as actividades a destacar durante o ano 2016, podemos mencionar a
actualización do software de base do correo corporativo, a evolución da plataforma
de virtualización, e a mellora na escalabilidade e alta dispoñibilidade da plataforma
de libros dixitais no ámbito educativo.
Faranse
melloras na plataforma de copias de seguridade, con novas
monitorizacións que permitan detectar erros de xeito proactivo, mellorando así
mesmo os procedementos e a operativa para dotar de maior fiabilidade ó proceso
de copia de seguridade. Farase tamén énfase nas
tarefas.

melloras na automatización de

Área responsable:

Área de Infraestruturas e Telecomunicacións

Actividade:

2.4.3 Soporte e Mantemento de software de base de servidor

Descrición:

Neste servizo está incluído o soporte, mantemento e actualización de todas as
licenzas de software indicadas nun inventario de software de servidor a manter.

Actividades 2016:

Durante o ano 2016 prorrogarase o contrato de 5 lotes para a actualización
tecnolóxica do software de servidor, onde pode destacarse unha importante
inversión en software libre, xa que se dedica mais do 50% a produtos de software
libre. Tamén adxudicaranse os concursos de actualización e soporte de produtos
avanzados de xestión de bases de datos e servidores de aplicacións da Xunta de
Galicia e
escritorio.

Área responsable:

o de actualización tecnolóxica de software de servidor, backoffice e

Área de Infraestruturas e Telecomunicacións
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Indicadores asociados:
Actividade

Indicador

Valor 2016

Múltiples accións dos obxectivos 2.2,
2,3, 2,4, 2.5, 2.6, 6.3 e 6.4



Nº de acordos/sistemas que se levan a
modelos corporativos

16

Soporte e Mantemento de software
base de servidor



Aforro de licencias de software de base

15.605.880,82 €
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Obxectivo 2: Administración eficiente

2.5 Mellora de calidade dos servizos prestados
Con este plan trátase de normalizar e institucionalizar o modelo de desenvolvemento de
aplicacións, a través da definición de normativas de calidade, estándares e dunha única
metodoloxía corporativa.
Obxectivos
 Desenvolvemento do servizo de oficina de calidade.
 Implantación dun servizo de integración continua para a mellora da calidade do software
e a revisión de boas prácticas na codificación das aplicacións mediante ferramentas
automatizadas.
 Crear unha ferramenta para a xestión dunha carteira de proxectos.
 Elaboración dun mapa da CMDB corporativa e consolidación dos datos.
 Crear unha ferramenta de xestión de activos TIC baseada na CMDB.

Actividades:
Actividade:

2.5.1 Calidade

Descrición:

Definición de normas e estándares de calidade para a mellora dos servizos TI da
Amtega

Actividades 2016:

No ámbito de traballo de Calidade está previsto que se realicen as seguintes
tarefas:


Apoio e coordinación da estandarización e organización nos diferentes ámbitos
da operación da Amtega.



Despregue do sistema de xestión de calidade na Amtega:
o Inclusión de novos procesos e definición de indicadores.
o Evolución de procedementos existentes e creación de novos procedementos.
o Elaboración, mantemento e publicación en Xuntatic do rexistro de
procedementos.
o Realización de auditorías de calidade sobre os procedementos vixentes.
o Definición e recollida de indicadores por departamento, área e globais.
o Realizar enquisas de satisfacción aos usuarios dos servizos da Amtega.



Colaboración para o mantemento da certificación ISO 9001:2008 do Centro de
Xestión de Rede:
o Realización da auditoría anual interna.
o Coordinación da auditoría de renovación.
o Inclusión nos procesos certificados doutros procesos da Amtega.
o Preparación da adaptación do SXCAL á nova norma ISO9001:2015.



Estudio da implantación da norma EA00044 - Especificación técnica de
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Sostenibilidad Energética en Centros de Proceso de Datos:




Implantación de ITIL na Amtega:
o Mantemento e evolución do proceso ITIL de Xestión da Configuración e da
CMDB da AMTEGA.
o Auditoría anual da CMDB.
o Apoio á implantación de novos procesos ITIL.
Coordinación do procedemento de revisión de pregos TIC de organismos non
integrados na AMTEGA.

Área responsable:

Área de Infraestruturas e Telecomunicacións

Actividade:

2.5.2 Arquitecturas tecnolóxicas

Descrición:

Racionalización e revisión continua das arquitecturas tecnolóxicas dos sistemas da
Amtega, buscando o conseguinte aforro na xestión e mantemento destes.

Actividades 2016:

Na área de traballo de Arquitecturas Tecnolóxicas está previsto desenvolver as
seguintes accións:


Revisión e actualización dos procedementos de desenvolvemento e os modelos
de documentos asociados: reducido, convencional e de adquisición. Medición
de indicadores destes procedementos.



Revisión e actualización do procedemento de publicación de aplicacións.
Medición de indicadores do procedemento.



Revisión e actualización dos estándares técnicos existentes. Elaboración de
novos estándares técnicos no ámbito da arquitectura e desenvolvemento de
aplicacións.



Revisións técnicas dos novos proxectos da AMTEGA, especialmente da
arquitectura técnica.



Finalización da implantación do contorno corporativo para integración continua.
Revisión e actualización das guías de uso dos diferentes compoñentes da
plataforma e do modelo de integración continua da Amtega.



Dinamización do Comité de Arquitectura de Aplicacións.



Plataformas corporativas: definición dos estándares de uso en canto a
arquitectura e desenvolvemento de aplicacións das plataformas corporativas
de:
o Arquitecturas Orientadas a Servizos (SOA)
o Xeración de informes
o Single Sign On (SSO)



Definición dos procedementos de uso do repositorio de compoñentes software
transversal na AMTEGA e dinamización do mesmo.



Colaboración coas áreas de Sistemas e Desenvolvemento na resolución de
problemáticas relacionadas coas aplicacións:
o Axuda técnica para os equipos de desenvolvemento.
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o Interlocución co soporte de terceiro nivel na xestión de problemas no ámbito das
aplicacións.

Área responsable:



Realización de seminarios de formación e divulgación (integración continua,
procedementos e estándares técnicos, ...)



Avaliación técnica de ferramentas
desenvolvemento de aplicacións

relacionadas

coa

arquitectura

de

Área de Infraestruturas e Telecomunicacións

Indicadores asociados:
Actividade

Arquitecturas tecnolóxicas

Indicador

Valor 2016



Porcentaxe de novos proxectos dos que se revisou
a arquitectura técnica

75%



Número de procedementos publicados
relacionados co desenvolvemento e arquitectura de
aplicacións

+6



Número de estándares relacionados co
desenvolvemento e arquitectura de aplicacións

+10



Nº de aplicacións baixo integración continua para a
mellora da calidade do software

176



Nº de compoñentes publicados no repositorio de
compoñentes reutilizables

+5
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Obxectivo 2: Administración eficiente

2.6 Instauración de políticas de seguridade da información
Este programa pretende reforzar a confianza do cidadán nos procesos electrónicos
realizados coa administración e optimizar os gastos en seguridade adecuándoos aos riscos.
Obxectivos
 Definición da política de seguridade e estruturación da normativa e procedementos de
seguridade.
 Definición dun marco e metodoloxía para a realización de análise de riscos.
 Adecuación ao Esquema Nacional de Seguridade
 Definición e implantación dun centro de operacións de seguridade
 Formación dun equipo de auditoría interna informática.
 Definición da estratexia de respaldo.
 Definición e implantación das políticas de copias de respaldo da información.
 Formación e concienciación.
 Estudo, selección e implantación dunha ferramenta de xestión para o cumprimento da
LOPD.
 Estudo dunha ferramenta de logs e correlación de eventos.
 Xestión da continuidade e a dispoñibilidade. Elaboración dun plan de continuidade de
negocio da Amtega.
 Protección de datos de carácter persoal.
 Formalización da seguridade nos procesos.
 Plan de comunicación e divulgación.

Actividades:
Actividade:

2.6.1 Xestión da Seguridade Corporativa dos Sistemas de Información da
Xunta de Galicia

Descrición:

No ámbito da Seguridade realízanse tarefas de xestión e supervi sión da
seguridade corporativa dos sistemas da información da Xunta de Galici a, xunto
coas accións necesarias para asegurar o cumprimento normativo (LOPD e ENS) e
a promoción de actividades de concienciación e formación. Entre outras, para o
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ano 2016 están previstas as seguintes iniciativas:
Actividades 2016:

 Adecuación ao Esquema Nacional de Seguridade:
o Valoración dos servizos e da información de todas as Consellerías da
Xunta de Galicia, así como a realización da análise dos riscos existentes
sobre eles.
o Comezo da definición dun proxecto para a elaboración dun Plan de
continuidade de negocio e procedementos de xestión de desastres para a
Amtega. Este proxecto está previsto licitalo no 2017.
o Desenvolvemento da política de seguridade da Xunta de Galicia med iante
a definición das normas que deriven de ela, en particular a actualización
do decreto de boas prácticas no uso dos sistemas de información da
Xunta de Galicia.
o Implantación nalgunha das Consellerías do modelo de organización de
roles e responsabilidades en materia de seguridade da información na
Xunta de Galicia.
o Seguimento da implantación dos requisitos do ENS no Sistema Integrado
de Información Administrativa (SIIA).
 Seguimento do cumprimento normativo en materia de protección de datos
persoais:
o Mellora no cumprimento da LOPD por parte da AMTEGA (Rematando as
auditorías iniciadas no 2015 e facendo seguimento do plan de medidas
correctivas resultante das auditorías).
o Atención ás consultas en materia de protección de datos persoais que se
formulan tanto por parte da AMTEGA coma polo resto da Xunta de
Galicia.
o Impulso da implantación dun modelo de Documento de Seguridade
unificado en todos os órganos da Xunta
 Marco organizativo
o Seguimento do Plan Director de Seguridade TIC 2015-2020.
o Coordinación das reunións da Comisión de Seguridade e Goberno
electrónico e da Subcomisión de Seguridade. Dinamización das tarefas
necesarias para o bo funcionamento destes órganos.
o Proposta de creación do comité de seguridade da información da Amtega.
o Dinamización do comité técnico de seguridade da Amtega.
o Elaboración de políticas, procedementos e normas técnicas de
seguridade: mantemento da normativa de seguridade e creación de novas
normas.
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 Marco operativo
o Comezo da definición dun proxecto para a creación dun cadro de mando
de seguridade.
o Revisión da arquitectura de rede para a mellora da seguridade.
o Reforzo das políticas de seguridade en tódolos ámbitos: Posto cliente,
Seguridade física e Implantación da política de seguridade en dispositivos
móbiles, colaborando co departamento de Telecomunicacións na
implantación da plataforma MDM.
o Atención a incidentes de seguridade e colaboración na mellora da súa
clasificación e na posta a disposición dos informes subministrados aos
órganos afectados por eles.
o Xestión e monitorización de seguridade do equipamento de seguridade de
rede.
o Xestión do proceso de solicitudes ao Prestador de Servizos de
Certificación Externa e tamén a PKI interna.
 Formación e Concienciación
o Seguimento do plan de formación en materia de seguridade da
información 2016-2020.
o Elaboración de material formativo e de concienciación en materia de
seguridade da información.
o Realización dunha campaña de concienciación por medios electrónicos.
o Realización de dúas xornadas de formación e concienciación en
seguridade na Amtega.
o Realización dunha xornada de formación sobre o ENS na Amtega.
o Realización dun curso de formación de introdución á seguridade para os
membros da Subcomisión de Seguridade.
o Realización dun curso de formación e concienciación en seguridade para
a Dirección da Amtega.
o Colaboración coa EGAP para a impartición de cursos sobre: LOPD,
Seguridade básica e Seguridade avanzada.
Área responsable:

Área de Infraestruturas e Telecomunicacións
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Actividade:

2.6.2 Servizo de auditoría e vixiancia da ciberseguridade na Xunta de Galicia

Descrición:

Inicio da licitación dun servizo de auditoría e vixiancia da ciberseguridade na Xunta
de Galicia, que permita reducir os riscos de ciberseguridade aos que está exposta
a organización.

Actividades 2016:

Os servizos incluídos neste ámbito serían os seguintes:
 Primeiro nivel de monitorización de eventos de seguridade en 24x7
 Colaboración na resposta a incidentes de seguridade
 Auditorías técnicas de seguridade
 Vixiancia dixital
 Asesoramento e consultoría en materia de ciberseguridade
 Formación en materia de ciberseguridade
 Mantemento da valoración de activos e análise de riscos no ámbito do ENS.

Área responsable:

Área de Infraestruturas e Telecomunicacións

Actividade:

2.6.3 Melloras de protección no ámbito de seguridade

Descrición:

Equipamento de Seguridade de rede: posta en funcionamento de novo
equipamento de seguridade de rede e mellora da xestión e monitorización do
mesmo.

Actividades 2016:

 Ampliación da plataforma contra ataques de denegación de servizo, de
xeito que se dote de redundancia aos sistemas actuais no tramo da conexión a
internet da rede corporativa da Xunta de Galicia.
 Preparación da licitación dunha plataforma específica de detección e
protección contra malware avanzado, con capacidades de análise dinámico
de malware.
 Análise da ampliación do Sistema de Correlación de logs (SIEM) orientada
á mellora da trazabilidade da seguridade dos sistemas de administración
electrónica e servizos públicos dixitais proporcionados pola Xunta de Galicia,
mediante equipamento que permita a identificación detallada dos problemas de
seguridade que ten a infraestrutura, estudando a posibilidade de integración de
novos módulos para a detección e xestión das vulnerabilidades e para a
avaliación dos riscos técnicos concretos ocasionados por esas
vulnerabilidades no contexto da infraestrutura existente.
 Soporte e evolución do sistema de xestión e correlación de logs implantado no
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2015.
 Soporte e evolución das plataformas de protección ante ataques de DDoS e a
plataforma WAF.
 Colaboración co departamento de Telecomunicacións para o soporte e
evolución da nova barreira de cortalumes de nova xeración no segmento de
usuarios.
 Evolución das plataformas utilizadas na xestión da seguridade (antivirus,
análise de vulnerabilidades, etc.)
 Realización de auditorías e probas de intrusión, análise forense de equipos e
outros aspectos de ciberseguridade.
 Análise de vulnerabilidades de aplicacións e servidores, para asegurar que non
existen vulnerabilidades que poidan ser explotadas de xeito malic ioso.
 Xestión da plataforma de antivirus corporativa.
 Estudo de solucións tecnolóxicas no eido da seguridade de sistemas de
información.
 Colaboración con Sistemas para a evolución da plataforma de antispam.
 Avaliación e implantación de mecanismos de securización das comunicacións
dende dispositivos móbiles.
 Soporte e evolución da plataforma de cifrado.
 Colaboración co Centro Criptolóxico Nacional: realización de auditorías
 Definición do proxecto para a implantación dunha solución para a xestión de
contrasinais de acceso aos sistemas, coa previsión de implantala no 2017.
Área responsable:

Área de Infraestruturas e Telecomunicacións
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Indicadores asociados:
Actividade

Actividades 2.6.1 (Xestión da
Seguridade Corporativa dos Sistemas
de Información da Xunta de Galicia) e
2.6.3 (Melloras de protección no
ámbito de seguridade)

Indicador

Valor 2016



Nº de consellerías con control de acceso
lóxico unificado aos sistemas de información

7



% de estacións de traballo con antivirus
corporativo

90%



Nº de dispositivos co cliente de cifrado
instalado

25



% de servizos ou aplicacións que superen o
test de vulnerabilidade á primeira

45%



% de sistemas baixo a Sede Electrónica
categorizados segundo o Esquema Nacional
de Seguridade

85%



Nº de equipos que acceden á rede corporativa
con control de acceso

1.500
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Obxectivo 2: Administración eficiente

2.7 Impulso ao software libre
A Xunta de Galicia continuará en 2016 coa súa estratexia iniciada en 2010 de promoción e
fomento do uso do Software Libre para mellorar a eficiencia acadada na administración nos
últimos anos, fomentar a creación de tecido empresarial e achega as TIC á cidadanía.
Esta estratexia canalizarase a través de actuacións desenvolvidas no Centro Demostrador
TIC, a Rede CeMIT e no ámbito educativo a través do proxecto Abalar, contando coa Oficin a
de Coordinación de Software Libre como apoio nas iniciativas de Software Libre impulsadas
dende AMTEGA.
A Xunta de Galicia seguirá a ser referencia e exemplo de políticas de eficiencia e bo uso de
tecnoloxías libres grazas á implantación de solucións de software libre na súa infraestrutura
tecnolóxica coa consecución de aforro e mellora de produtividade, publicando o software que
se desenvolve internamente como Software Libre de cara a fomentar a súa reutilización,
establecendo relacións con outras administración e entidades estatais e europeas para
colaborar en materia de Software Libre.
Seguiranse a prestar os servizos implantados nos últimos anos en materia de asesoramento
na implantación de Software Libre e seguirase facendo tamén fincapé na difusión t anto para
empresas, con especial atención tamén a entidades do terceiro sector, e a cidadanía, con
novos servizos como boletíns periódicos con novas e casos de éxito de Software Libre ou
una axenda de actividades de Software Libre en Galicia.

Obxectivos
 Continuar coa mellora da administración impulsando a implantación de solucións de
Software Libre de calidade.
 Incrementar a reutilización de Software no ámbito da administración pública e facilitar a
reutilización como Software Libre de desenvolvementos realizados pola Xunta de Galicia
por parte doutras administracións.
 Impulsar a implantación na Xunta de Galicia do uso de estándares abertos.
 Incorporar novas actuacións en materia de formación e difusión ás xa existentes que
permitan incrementar a difusión das vantaxes competitivas do Software Libre.
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Actividades:
Actividade:

2.7.1 Elaboración e seguimento do Plan de Acción de Software Libre 2016

Descrición:

AMTEGA recollerá a folla de ruta do seu compromiso anual co software libre no
Plan de Acción en materia de Software Libre de 2016 do mesmo xeito que vén
realizando dende o ano 2010, sendo Galicia a única Comunidade Autónoma que
publica anualmente un plan de acción de materia de Software Libre. Este plan
acompañarase da memoria e balance das actuacións desenvolvidas e os logros
acadados durante o ano 2015.
Este documento recolle os compromisos, obxectivos e actividades concretas que
se impulsarán dende a administración autonómica en colaboración cos axentes
galegos do Software Libre para o fomento do uso de Software Libre en Galicia en
tres ámbitos principais de actuación: cidadanía, empresas e administración
pública.
Así mesmo a Oficina de Coordinación de Software Libre realizará un seguimento
continuo das actuacións, verificando que os diversos proxecto s e actividades a prol
do Software Libre promovidos pola Administración galega se desenvolven de xeito
coordinado e eficiente, maximizando deste xeito tanto o impacto como o retorno
dos mesmos.

Actividades 2016:

 Elaboración e seguimento do Plan de Acción de Software Libre 2016.
 Realizarase un balance das actuacións desenvolvidas e os logros acadados.

 Presentación pública da memoria de actuacións 2015 e plan de acción 2016 ao
ecosistema de axentes do Software Libre de Galicia.
Área responsable:

Área de Sociedade Dixital

Actividade:

2.7.2 Servizo de asesoramento sobre ferramentas libres e estándares
abertos aos responsables TIC da Xunta de Galicia

Descrición:

Co obxectivo de continuar impulsando a implantación e uso de software libre nas
solucións tecnolóxicas despregadas na Xunta de Galicia, así como para favorecer
o cumprimento da normativa en materia de reutilización e uso de estándares
abertos segundo o Esquema Nacional de Interoperabilidade, a Oficina de
Coordinación de Software Libre continuará ofrecendo un servizo de
asesoramento en materia de Software Libre e reutilización aos diferentes
departamentos da Xunta de Galicia.
A través deste servizo prestarase o apoio necesario para a identificación de
alternativas en software libre que cubran unha necesidade concreta, para a
elaboración de análise de cláusulas de licenciamento ou propiedade intelectual a
incluír nas contratacións TIC; informe sobre a madurez dunha solución libre
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preidentificada; etc.
Así mesmo en materia de interoperabilidade manterase aberta a canle con
empresas e cidadanía a través da que estes poden achegar os problemas que
atopan á hora de acceder á eAdministración empregando software libre. Dende a
Oficina de Software Libre prestarase apoio ao departamento de Administración
electrónica para identificar posibles melloras no soporte de estándares na propia
administración. Ademais farase unha vixilancia proactiva para garantir que as
ferramentas de eAdministración para a comunicación coa cidadanía e as
empresas cumpren co principio de non discriminación por escolla tecnolóxica.
Actividades 2016:

 Elaboración dunha guía de recomendacións para a reutilización de Software no
desenvolvemento de proxectos.
 Achegar información sobre ferramentas de Software Libre que soportan
estándares abertos para comunicarse coa administración pública.
 Actualizar as contornas de software libre definidas como referencia para ser
empregadas sen problemas coa eAdministración.
 Continuarase co servizo de elaboración de informes ou análises de alternativas
en software libre para cubrir unha necesidade concreta; a elaboración de
análise de cláusulas de licenciamento ou propiedade intelectual a incluír nas
contratacións TIC; informe sobre a madurez dunha solución libre
preidentificada; etc.

Área responsable:

Área de Sociedade Dixital

Actividade:

2.7.3 Fomento da reutilización de Software Libre na administración pública.

Descrición:

A estratexia da Amtega de fomento da reutilización de Software Libre na
administración pública, continuará vertebrándose en dúas liñas p rincipais de
actuación. Por unha banda a liberación de Software desenvolvido por parte da
Xunta de Galicia e a súa difusión a nivel estatal e europeo.
Con esta actuación a Amtega persegue o obxectivo de poñer en valor aplicacións
desenvolvidas con fondos públicos e favorecer a reutilización das mesmas por
parte da cidadanía, doutras administracións públicas ou de empresas, seguindo así
as recomendacións recollidas no Esquema Nacional de Interoperabilidade nesta
materia. A fin de maximizar o público obxectivo destas liberacións continuarase a
dar a coñecer estes casos de éxito desenvolvidos en Galicia a través do Catálogo
do Centro de Transferencia Tecnolóxica (CTT) ou do Portal JoinUp da Comisión
Europea.
Por outra parte continuarase impulsando a difusión de solucións reutilizables e de
casos de éxito doutras administracións públicas a través do boletín en materia de
reutilización destinado aos responsables TIC da Xunta de Galicia, e dispoñible
para calquera outra administración pública e para a cidadanía en xeral a través de
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Mancomún.
Axentes colaboradores: Responsables de proxectos TIC da Xunta de Galicia
Actividades 2016:

 Publicaranse dous novos proxectos desenvolvidos pola Xunta como Software
Libre.
 Apoiarase aos responsables TIC na aplicación do Procedemento de Liberación.
 Completarase a actualización do software do repositorio de Software Libre da
Xunta de Galicia coñecido como forxa de mancomún.

 Manterase o boletín mensual de reutilización de Software destacando casos de
éxito de implantación de Software Libre noutras administracións, así como a
difusión de diferentes proxectos de Software Libre na Administración
Autonómica.
Área responsable:

Área de Sociedade Dixital

Actividade:

2.7.4 Servizo de publicación de materiais formativos con licenza libre

Descrición:

En 2016, dando continuidade a este servizo posto en marcha no ano 2015.
Continuarase traballando en estreita colaboración cos distintos departamentos da
Xunta de Galicia a fin de favorecer a reutilización de materiais de carácter
formativo ou divulgativo.
A través deste servizo a cidadanía pode achegar á Amtega o seu interese en
reutilizar determinado material xa publicado pola Xunta de Galicia en anos
anteriores. Unha vez identificado o material, a Oficina de Coordinación de Software
Libre procederá a analizar, en colaboración co departamento ou departamentos
responsables, a viabilidade da súa publicación con licenza libre e en formatos
abertos.
Por outra parte, a Oficina de Coordinación de Software Libre prestará o seu apoio
e asesoramento aos responsables de Publicacións da Xunta de Galicia para a
correcta aplicación nas novas publicacións das recomendacións definidas na guía
de boas prácticas para a liberación de documentos da Xunta de Galicia.
Así mesmo a través deste servizo publicarase no Repositorio Documental de
Software Libre os materiais formativos relacionados con materias de software libre
elaborados por ou en colaboración coa Amtega.

Actividades 2016:

 Publicar novos materiais formativos con licenza libre e en formatos abertos que
se xeren no ámbito da administración pública galega para a súa inclusión no
Repositorio Documental de Software Libre.
 Atender as recomendacións de material formativo de interese para a súa
publicación con licenzas libres recibidas por parte da cidadanía a través dos
medios habilitados para esta comunicación.
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 Elaborar novos materiais formativos sobre licenciamento e reutilización.

 Elaborar material multimedia demostrativo do uso das solucións libres
dispoñibles no CDTIC Virtual.
Área responsable:

Área de Sociedade Dixital

Actividade:

2.7.5 Formación en Software Libre para o empregado público

Descrición:

Un dos aspectos importantes no fomento do Software Libre na administración
pública é a formación e capacitación dos empregados públicos en materia de
software e cultura libres.
Así a Oficina de Coordinación de Software Libre ofrecerá o seu apoio aos
departamentos responsables da formación dos empregados públicos para
organizar xornadas divulgativas sobre liberación e reutilización de software e
contidos así como a elaboración de material formativo nestas materias.
Esta formación, servirá de complemento á formación sobre o uso de ferramentas
libres xa incorporadas dentro dos diferentes plans formativos: Plan ofimático de
Galicia, dependente da EGAP, Plan anual de formación do profesorado
dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
facendo uso das instalacións do CDTIC e da rede CeMIT.
Axentes colaboradores: EGAP, e a Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria.

Actividades 2016:

 Promover a organización de xornadas formativas e divulgativas sobre liberación
e reutilización de software e de contidos.

 Elaborar material formativo ou de apoio para a reutilización de software e
contidos.
Área responsable:

Área de Sociedade Dixital

Actividade:

2.7.6 Formación e difusión do Software Libre para as PeMEs

Descrición:

A difusión do Software Libre nas empresas é outro dos ámbitos de actuación nos
que a Amtega presta especial atención e que se veñen centralizando en torno ao
Centro Demostrador Tic de Galicia, aínda que tamén se contará coa rede CeMIT e
o apoio dos diferentes axentes do Software Libre de Galicia.
Así un ano máis, unha parte importante das actividades formativas do CDTIC
realizaranse sobre Software e Hardware Libre.
Pola súa parte a Oficina de Coordinación de Software Libre seguirá a elaborar
material divulgativo multimedia en galego sobre as solucións implantadas do
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CDTIC Virtual e desenvolverá novas actividades formativas e divulgativas sobre
liberación e reutilización de software e contidos.
Así mesmo continuarase coa publicación de novos artigos sobre ferramentas libres
orientados ás empresa, información sobre os provedores e os seus casos de éxito
a través do portal mancomún. Como novidade, de cara a a m ellorar o coñecemento
de solucións libres por parte das PEMES galegas elaborarase un boletín
informativo con solucións libres que cubran necesidades básicas de xestión do día
a día tanto para PEMES do ámbito TIC coma non TIC. Este boletín complementará
a publicación dos artigos, tendo unha periodicidade máis curta e sendo unha
ferramenta máis dinámica ao incorporar enlaces a outras novas ou artigos de
interese.
Así mesmo seguirá a ofrecerse un servizo de asesoramento ás empresas galegas
sobre o proceso de liberación de software, no asesoramento sobre alternativas
libres para o seu negocio, na procura de provedores galegos que oferten servizos
sobre solucións libres, etc.
Actividades 2016:

 Incorporar novos aplicativos ao actual CDTIC Virtual que permitan pr obar ás
empresas ferramentas para a mellora da súa produtividade mediante a
infraestrutura do CDTIC Virtual, con material de apoio audiovisual.
 Elaborar un boletín de novas con casos de éxito destacados de ferramentas de
Software Libre que resulten de interese para as PEMES galegas. Este boletín
será publicado no portal web de mancomún de xeito periódico e enviarase por
correo electrónico baixo subscrición.
 Publicar novos artigos de difusión tecnolóxica, estudos comparativos ou casos
de éxito, centrándose principalmente en dar a coñecer as vantaxes do uso de
solucións TIC libres, as novidades do sector, as boas prácticas no uso de
solucións libres, comparativas entre solucións alternativas, …
 Impartir unha segunda edición dos cursos de formación sobre xestió n de
proxectos de software libre, publicación e liberación de software no Centro
Demostrador TIC.
 Continuarase co servizo de apoio e asesoramento en software libre ás
empresas galegas e achegarase tamén ás entidades asociativas sen ánimo de
lucro.

 Continuarase apoiando o desenvolvemento de accións no Centro Demostrador
TIC, enfocadas principalmente ao ámbito da formación para empresas, ,
demostración de solucións e asesoramento a empresas en ferramentas de
Software Libre.
Área responsable:

Área de Sociedade Dixital
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2.7.7 Formación e difusión do Software Libre para a cidadanía
Descrición:

En 2016 a Xunta de Galicia manterá a colaboración co CIXUG das Universidades
Galegas, coas Asociacións Galegas de Usuarios de Software Libre e cos Colexios
Profesionais para a organización de actividades de promoción de Software e
Hardware Libre para diferentes colectivos da cidadanía. Estas actividades servirán
de complemento á oferta formativa en alfabetización dixital e sobre tecnoloxías
libres impartida na Rede CeMIT.
O portal mancomun.org seguirá a ser o portal de referencia en materia de Software
Libre en Galicia recollendo as novas e actualidade do ecosistema do Software
Libre galego. Durante o 2016 realizarase un redeseño deste portal a fin de mellorar
a súa visualización en dispositivos móbiles e tamén unha reestruturación dos seus
contidos e seccións.
Co fin de mellorar a difusión das diferentes iniciativas divulgativas sobre Software
Libre que organizan cada ano as diferentes entidades do sector, crearase unha
axenda de eventos de Software Libre, onde se podan consultar todas de xeito
centralizado.
A axenda está pensada para funcionar de xeito colaborativo, de forma que poidan
ser as propias entidades as que a nutran de contido rexistrando as diferentes
actuacións e eventos.

Actividades 2016:

 Convocar o premio ao mellor traballo universitario fin de grado con software
libre en colaboración co CIXUG.
 Difusión da información de actualidade do Software Libre en Galicia a través do
portal mancomun.org que será redeseñado para facelo máis visual e accesible.
 Crear unha axenda de eventos de Software Libre en Galicia. Elaborarase un
protocolo de rexistro e validación das actividades e eventos para que poidan ser
as propias entidades as que nutran de contido a axenda.
 Identificar e difundir solucións de software libre de interese para as entidades do
ámbito da economía social así como do tecido asociativo.
 O CIXUG desenvolverá accións formativas e de difusión no ámbito universitario.

 As Asociacións Galegas de Usuarios de Software Libre organizarán xornadas,
obradoiros ou hacklabs divulgativos sobre Software Libre, formatos abertos,
sistemas de información xeográfica libre, hardware libre ou software científico.
Área responsable:

Área de Sociedade Dixital

Plan de Acción 2016. Programa de actuacións

Páx.107/201

Indicadores asociados:
Actividade

Indicador

 Nº proxectos de SWL na forxa
Impulso ao software libre



Nº de solucións FLOSS no mapa TIC

 Nº de solucións TIC FLOSS presentadas no
CDTIC
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11
185
12
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Obxectivo 3: Cidadanía dixital

3.1 Transformación da educación a través da incorporación
das TIC á escola. Proxecto Abalar
O obxectivo principal deste programa é a mellora do sistema educativo a través da
integración plena das TIC na práctica educativa, como motor dese proceso de
modernización, cambio e mellora. Este programa posibilitará a modernización do sistema
educativo, a mellora nas capacidades TIC entre profesores e alumnos e a mellora da
calidade no ensino, o cal redundará na redución do fracaso escolar.
Obxectivos
 Equipamento e infraestruturas, garantindo a dotación e o mantemento da
infraestrutura TIC en todos os centros, facilitando a conversión dos centros
educativos tradicionais en Centros Educativos Dixitais (CED).
 Contidos educativos, dotando ao profesorado, así como ao resto da comunidade
educativa de contidos e recursos educativos dixitais por medio do Repositorio de
Contidos Educativos e da plataforma de recursos educativos.
 Integración e participación, achegando a educación aos cidadáns e involucrando ás
familias na educación dos/as fillos/as, promovendo o desenvolvemento das TIC no
ámbito educativo, convidando á participación e motivación do alumnado e loitando
contra o fracaso escolar así como fomentando a participación colaborativa da
comunidade educativa, incorporando como peza fundamental o Repositorio de
Contidos Educativos de Galicia.
 Formación e fomento da cultura dixital, dando resposta ás necesidades do
profesorado e das familias para acadar a plena integración das TIC no sistema
educativo.
Actividades:
Actividade:
Descrición:

3.1.1 Proxecto Abalar
A través deste proxecto acadarase a integración plena das TIC na práctica
educativa en Galicia. Este plan busca maximizar o aproveitamento dos
recursos, coordinar e impulsar un cambio no modelo educativo apoiado na
formación do profesorado e a modernización do ensino que suporá a
conversión dos colexios e institutos galegos en centros educativos dixitais
(CED).
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Actividades 2016:



As actuacións a levar a cabo nos eixos definidos son:
o Mantemento das aulas abalar existentes
o Instalación de servidores de centro, SAI’s, e equipos de
comunicacións nos centros
o Seguimento do uso do equipamento abalar
o Colaboración no desenvolvemento de contidos educativos dixitais e
na catalogación e publicación destes.
o Finalización da migración dos contornos virtuais de aprendizaxe a
versións mais avanzadas e desenvolvemento de novas
funcionalidades (capacidade social)
o Evolución do espazoFamilias, co desenvolvemento de novas
funcionalidades e da aplicación móbil abalarMóbil, e promoción das
mesmas.
o Desenvolvemento de novas funcionalidades e promoción da Rede
Profesional do profesorado (Redeiras).



As actuacións no proxecto E-Dixgal son:
o Integración co repositorio de recursos educativos de espazoAbalar
o Versión do cliente Offline para Android.
o Versión do cliente Offline para Windows.
o Versión do cliente Offline para iOS.
o Posta en marcha da Ferramenta de autor
o Pilotaxe de contidos Smart content con ferramentas específicas de
xestión do aula.

Área responsable:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

Actividade:

3.1.2 Dotación de equipamento informático e comunicación aos centros
educativos públicos

Descrición:

Actividades 2016:

Área responsable:

Dotación aos centros educativos públicos de ensinanzas non universit arias
das comunicacións internas e de acceso a Rede Corporativa da Xunta de
Galicia, e do equipamento microinformático (ordenadores persoais, portátiles,
encerados dixitais, proxectores, servidores de centros, …) tanto nas
dependencias administrativas como nas educativas.


Mellora das conexións dos centros educativos cun maior numero de equipos
informáticos, e aqueles que impartan ensinanzas de FP



Dotación especifica de equipos para as aulas especificas dos ciclos de FP



Dotación das aulas especificas de informática dos centros de ensino
secundario



Dotación de puntos de acceso a rede sen fíos (WIFI)
Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais
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Indicadores asociados:
Actividade

Desenvolvemento do Proxecto Abalar

Indicador

Valor 2016

Nº de centros educativos beneficiados pola
integración das TIC (aulas dotadas de
conexión a rede e co equipamento de aula)

850

Nº de aulas beneficiadas pola integración das
TIC (aulas dotadas de conexión a rede e co
equipamento de aula)

5.000

Nº
de
alumnos/as
beneficiados
pola
integración das TIC (aulas dotadas de
conexión a rede e co equipamento de aula)

Dotación de equipamento informático
e comunicacións aos centros
educativos públicos
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100.000

Nº de accesos anual ao portal espazoAbalar

1.500.000

Nº de recursos educativos descargados no
ano

2.000.000

Velocidade media da conexión
corporativa dos centros educativos

á

rede

60 Mbps
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Obxectivo 3: Cidadanía dixital

3.3 (3.4) Rede CeMIT e Voluntariado Dixital (Plan de inclusión
dixital)
No ámbito da “cidadanía dixital”, en 2016 publicarase o Plan de Inclusión Dixital de Galicia. onde se
establecerán as bases para camiñar cara unha sociedade galega plenamente dixital. Fomentarase un
novo modelo de inclusión dixital, co obxetivo de que calquera persoa, independentemente do nivel
dixital no que se atope, poida avanzar, madurar e acceder a maiores niveis de coñecemento e uso das
TIC.

Actividades:
Actividade:

3.3.1 Programa de Alfabetización Dixital

Descrición:

A Amtega evolucionará o programa formativo da Rede CeMIT adecuando os
contidos e recursos formativos destinados á alfabetización dixital aos colectivos con
maior risco de exclusión dixital.
Ademais poñerase á disposición de todos os axentes e colaboradores do Plan, estes
novos recursos e contidos en formatos abertos para impartir a formación do Plan de
Inclusión Dixital destinada á alfabetización dixital da cidadanía.

Actividades 2016:

 Desenvolvemento de novos materiais e cursos do Programa FAITE DIXITAL
para a formación en alfabetización dixital de colectivos con necesidades
específicas, por exemplo: persoas maiores, persoas con discapacidade, persoas
en risco de exclusión social, etc.

 Posta a disposición dos formadores e colaboradores dos novos contidos do
Programa FAITE DIXITAL: Alfabetización Dixital.

 Xestión da iniciativa Banco de Tempo (onde dunha forma dinám ica
rendibilízanse esforzos a través da compartición de formación básica entre as
aulas por medio dos sistemas de videoconferencia), identificando aulas que
realizan a formación e as interesadas para recibila, permitindo unha ampliación
formativa en alfabetización dixital nas aulas participantes.
Area responsable:

Área de Sociedade Dixital

Actividade:

3.3.2 Sensibilización
coñecementos

sobre

o

uso

das

TIC

á

cidadanía

con

menos

Descrición:

Desenvolveranse actividades para a promoción das novas tecnoloxía s na vida cotiá
das persoas, dotando de coñecementos básicos que lles permitan aprender e
abordar con confianza e normalidade a súa iniciación no uso das TIC.

Actividades 2016:

 Organización de sesións de capacitación no uso de novos dispositivos, que
permitan trasladar os beneficios que estes ofrecen por medio de demostracións
prácticas.
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 Desenvolvemento de actividades de fomento da cultura de seguridade na
Rede, sensibilizando sobre a importancia dunha experiencia segura e confiable
no uso das TIC, tomando conciencia dos riscos que as TIC e Internet poden
presentar, especialmente entre os colectivos máis vulnerables como son as
persoas maiores, as familias e os menores de idade.

 Inicio do Programa interxeneración 2.0 que involucre a persoas maiores e
novas, para favorecer o reforzo de lazos entre os distintos grupos e o
desenvolvemento de novos métodos de aprendizaxe conxunto para a
adquisición de habilidades e capacidades no eido dixital.
Area responsable:

Actividade:

Área de Sociedade Dixital

3.3.3 Programa para a Capacitación Dixital

Descrición:

Aumentar o nivel de coñecementos da cidadanía que xa tivo contacto coas TIC,
permitíndolle acceder a novos usos das novas tecnoloxías, mediante o reforzo e
desenvolvemento de contidos formativos en temas máis avanzados e concretos, así
coma a difusión e acceso a outros cursos realizados neste eido por parte doutros
organismos a través da videoconferencia das aulas da Rede CeMIT.

Actividades 2016:

 Evolución do Programa FAITE DIXITAL: Capacitación Dixital
- Desenvolvemento de novos materiais e cursos para a formación en
capacitación dixital adecuando continuamente o programa formativo
segundo as necesidades actuais.
- Posta a disposición dos formadores e colaboradores dos novos contidos do
Programa FAITE DIXITAL: Capacitación Dixital.

 Xestión da iniciativa Banco de Tempo (onde dunha forma dinámica
rendibilízanse esforzos a través da compartición de formación avanzada entre as
aulas por medio dos sistemas de videoconferencia), identificando aulas que
realizan a formación e as interesadas para recibila, permitindo unha ampliación
formativa en capacitación dixital nas aulas participantes.

 Difusión e retransmisión dos cursos do CDTIC e CNTG a través do sistema de
videoconferencia das aulas da Rede CeMIT.
Area responsable:

Actividade:
Descrición:

Área de Sociedade Dixital

3.3.4 Certificación de Competencias Dixitais en Ofimática CODIX
Aumentar o nivel de coñecementos nas TIC da cidadanía facilitando o seu acceso á
obtención da certificación de competencia dixital en ofimática a través da Rede
CeMIT, a rede galega habilitada para a acreditación da cidadanía nesta competencia.
Facilitaranse os recursos necesarios para a capacitación da cidadanía, que se
poderá realizar en distintas modalidades (formación presencial, t eleformación e
autoformación) e desenvolveranse múltiples convocatorias ao longo do ano para o
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recoñecemento oficial dos coñecementos e aptitudes nas TIC.
Achegaranse recursos baseados en Software Libre (GNU/Linux e LibreOffice) para a
obtención da Certificación para facelos accesibles a toda a cidadanía.
Actividades 2016:

 Publicación de convocatorias para a certificación de Competencias Dixitais en
Ofimática para os cidadáns que opten pola formación (presencial, teleformación e
autoformación).

 Execución das probas presenciais e expedición das certificacións para todos
aqueles cidadáns que superen a proba presencial.
Area responsable:

Actividade:

Área de Sociedade Dixital

3.3.5 Impulso das Capacidades Dixitais Profesionais Básicas

Descrición:

Definición e impartición de accións formativas para preparar á poboación activa na
adquisición de habilidades dixitais para a súa aplicación no ámbito profesional.
Daranse a coñecer os elementos necesarios para realizar un aproveitamento máximo
do potencial que ofrecen as TIC no eido profesional (busca de emprego a través de
Internet, elaboración dun currículum vitae e carta de presentación, xestión do tempo,
etc)
Empregaranse ferramentas de Libre Office.

Actividades 2016:

 Organización de formación específica, impartida por expertos, para a
capacitación en habilidades dixitais básicas para desenvolverse con soltura no
eido profesional.

Area responsable:

Actividade:

Área de Sociedade Dixital

3.3.6 Fomento dos Novos Perfís e Capacidades Profesionais Dixitais

Descrición:

Aumentar o nivel de coñecemento da cidadanía sobre os novos perfís profesionais no
eido das TIC mediante o desenvolvemento de accións de sensibilización de novas
profesións dixitais, de xeito que se promocionen as habilidades e competencias
dixitais para e seu emprego na vida cotiá e laboral así como o impulso das novas
profesións dixitais entre a xuventude e as persoas en risco de exclusión social dando
a coñecer as novas oportunidades que ofrece a “era dixital”.

Actividades 2016:

 Desenvolvemento da iniciativa, “1 mes, 1 profesión dixital”, a través da
celebración de xornadas para a difusión de novos perfís profesionais en
colaboración co Colexio Profesional de Enxeñaría Informática de Galicia.

 Publicación dun informe sobre os novos perfís profesion ais.
Area responsable:

Área de Sociedade Dixital
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Actividade:

3.3.7 Programa para a Innovación Social Dixital

Descrición:

Implantar un programa de innovación social dixital que permita difundir o concepto de
innovación social dixital, identificando e difundindo metodoloxías, casos de éxito
reais e desenvolvendo espazos colaborativos para a involucración da cidadanía na
resolución de retos sociais a través das TIC.

Actividades 2016:

 Deseño dun Programa de formación e sensibilización en innovación social
dixital e participativa que permita dinamizar a cidadanía na resolución de retos
sociais.

 Elaboración dun Mapa de Innovación social dixital entendido como un
inventario de iniciativas de innovación social baseadas nas TIC (innovación
social dixital) que promoven a resolución de retos sociais en Galicia.

 Organización de xornadas de boas prácticas en colaboración co ecosistema
de innovación social dixital, para presentar proxectos de innovación social
dixital realizados en Galicia nos ámbitos definidos pola Comisión Europea.

 Impulso de espazos colaborativos e de participación para contribuír ao
proceso de innovación social dixital. Nos mesmos, a cidadanía poderá poñer
en común inquietudes, identificar desafíos sociais, e darlles respostas colectivas
nas que as TIC serán un factor clave determinante. Darase continuidade aos 10
proxectos pilotos iniciados en 2015 e ampliarase o alcance a novos concellos da
Rede CeMIT.
Area responsable:

Actividade:
Descrición:

Actividades 2016:

Área de Sociedade Dixital

3.3.8 Modelo de relación cos Axentes do ecosistema dixital
Implementar un modelo de relación flexible e en rede, sustentado en “Alianzas
Dixitais” entre os axentes (Xunta de Galicia, Entidades Locais e FEGAMP,
Universidades, Colexios Profesionais, entidades do terceiro sector e sector
empresarial) e nos principios de cooperación e coordinación co fin de xerar sinerxías
e un efecto multiplicador que permita acadar unha maior chegada ao territorio e, en
definitiva, á cidadanía.
Estableceranse os requirimentos e o procedemento para poder ser “Aliado dixital” e
participar no desenvolvemento da sociedade da información en Galicia contribuíndo á
mellora da Inclusión Dixital, grazas á agregación de capacidades, recursos e
iniciativas.

 Publicación no DOG da resolución pola que se regulará o procedemento de
adhesión de “Aliados Dixitais“ no marco da Inclusión Dixital en Galicia.

 Xestión, captación e dinamización das diferentes alianzas dixitais que
colaborarán na execución de actividades de alfabetización dixital, capaci tación
dixital e innovación social dixital.
Area responsable:

Área de Sociedade Dixital
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Actividade:

3.3.10 Estratexia de dinamización do Voluntariado Dixital

Descrición:

Desenvolveranse actuacións para a dinamización e o fomento do voluntariado dixit al,
co obxectivo de aliñar a oferta e demanda de voluntarios dixitais, os cales colaboran
de forma altruísta co seu tempo e coñecementos no ámbito TIC, nas Entidades de
Acción Voluntaria adheridas ao Programa de Voluntariado Dixital (VolDIX).
Para iso realizarase unha análise territorial para detectar as posibilidades de realizar
actuacións concretas (apoios dixitais) a través do voluntariado e prestarase apoio na
planificación das mesmas.
Farase foco de maneira especial nas zonas xeográficas con necesidade s detectadas
no eido da inclusión dixital e que non dispoñen de aula CeMIT e naquelas nas que o
nivel de uso da aula CeMIT é baixo, coa finalidade de incidir naqueles colectivos con
maior risco de exclusión dixital.

Actividades 2016:

 Realización de actividades de formación para capacitar ao voluntariado dixital.
 Definición e posta en marcha de actuacións concretas de apoio á alfabetización
dixital, capacitación dixital e innovación social dixital.

 Fomento e impulso da colaboración de entidades e organismos para a posta en
marcha de programas de voluntariado, mediante a presentación e execución de
programas de actuacións concretos.

 Execución dos apoios dixitais (presenciais e virtuais) demandados polas
entidades colaboradoras para a atención dos distintos colectivos (persoas
maiores, persoas con discapacidade, etc.).

 Difusión do programa de voluntariado dixital e os mecanismos de
recoñecemento para as persoas voluntarias.
Area responsable:

Área de Sociedade Dixital

Actividade:

3.3.11 Web do Plan de Inclusión Dixital e outras ferramentas de soporte

Descrición:

Actividades 2016:

Posta en marcha dun novo espazo web do Plan de Inclusión Dixital como instrumento
integrador de todos os servizos, proxectos, iniciativas e actividades desenvolvidas
pola Xunta de Galicia no ámbito da Inclusión Dixital para acadar a alfabetización e
capacitación dixital da cidadanía galega e impulsar a empregabilidade, a través da
participación plena de todos os axentes da Sociedade do Coñecemento.
En paralelo, continuarase realizando melloras nas ferramentas de soporte co
obxectivo de facilitar a achega da información sobre as distintas actividades
desenvolvidas no marco do Plan de Inclusión Dixital aos usuarios.
As actuacións a realizar sobre a web de Plan de Inclusión Dixital serán :

 Ofrecer unha imaxe integrada e coordinada do traballo que se está a
desenvolver a través das distintas iniciativas proporcionando á cidadanía un
espazo onde poida atopar toda a información no ámbito da inclusión dixital en
Galicia.

 Difundir o portal como lugar de entrada ás actividades desenvolvidas en Galicia
no marco do Plan de Inclusión Dixital.

 Actualizar os contidos e servizos destacados sobre o Plan de Inclusión Dixital de
Galicia e de maior utilidade para a cidadanía e os axentes implicados.
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No que respecta ás ferramentas de soporte, as accións a realizar serán:

 Mellorar a presentación da información aos usuarios de maneira que sexa máis
amigable e facilite a divulgación da información e a busca da información
segundo as súas preferencias e necesidades.

 Mellorar a explotación de información e a xeración de informes.
Area responsable:

Área de Sociedade Dixital

Actividade:

3.3.12 Estruturación da oferta de recursos e servizos dixitais

Descrición:

Proporcionar unha visión global das capacidades existentes en Galicia no ámbito
dixital, a través da recompilación dos recursos e servizos dispoñibles por parte de
todos os axentes participantes no Plan de Inclusión Dixital.
 Deseño e difusión do Mapa de Activos e Recursos do Plan de Inclusión
Dixital, que identifique todos os recursos (centros, aulas, equipamento
TIC...) e activos (servizos, contidos, ferramentas, etc) na totalidade do
territorio galego.

Actividades 2016:

 Elaboración dun Catálogo de servizos dixitais, que presente a oferta global
dispoñible (programas de formación, actuacións de asesoramento e soporte,
entre outros), tanto para a cidadanía, como para as entidades colaboradora.

 Difundir e poñer a disposición da cidadanía en xeral e das entidades
colaboradoras do Plan de Inclusión Dixital o Mapa de Activos e Recursos e
o Catálogo de servizos dixitais.
Area responsable:

Área de Sociedade Dixital

Indicadores asociados:
Actividade

Dinamización
Dixital

do

Indicador

Valor 2016



Número de proxectos de inclusión dixital
postos en marcha

16



Número de persoas que colaboran como
voluntari@s dixitais

600
(acumulado)



Número de entidades colaboradoras

140
(acumulado)



Número de de colectivos atendidos por
voluntarios dixitais

8
(acumulado)

Voluntariado
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Faite Dixit@l

Certificación de Competencias
Dixitais en Ofimática CODIX



Número de horas de formación

35.000



Número de usuarios da rede CeMIT

56.000



Número de cursos de formación

2.500



Nº de prazas convocadas para a certificación

1.060
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Obxectivo 3: Cidadanía dixital

3.5 Modernizar a catalogación e difusión do patrimonio
A protección do patrimonio cultural, a conservación e preservación do patrimonio bibliográfico
e o fomento e promoción da cultura galega é unha das responsabilidades da administración.
As bibliotecas, os museos, os arquivos son os responsables da correcta xestión do
coñecemento pero tamén a ventá do libre acceso e igualitario aos mesmos. Son centros
abertos á cultura, e a sociedade é a beneficiara.
O obxectivo deste programa é promover as ferramentas tecnolóxicas que garantan un
soporte ás necesidades anteriormente descritas para a correcta descrición, conservación e
preservación dixital (no seu caso), catalogación, normalización, estandarización e difusión
dos elementos que compoñen o patrimonio cultural de Galicia, ou de interés para Galicia.
Inclúense neste ámbito os bens mobles, inmobles, fondos de arquivos, bibliotecas e museos,
e todos aqueles elementos que compoñen o patrimonio cultural.
Deben terse en conta tamén novas necesidades en novos formatos e a aplicación de criterios
de integración de obxectos dixitais e físicos, de normalización e estándares e de integración e
traballo en estruturas internacionais (de xeito similar a integración da Biblioteca Dixital de
Galicia -GALICIANA- con EUROPEANA).
Obxectivos
 Desenvolvemento do sistema para a catalogación e xestión do inventario patrimonio
cultural da comunidade (conservación, protección, vixilancia e inspección, etc.).
 Desenvolvemento dun novo sistema de catalogación e descrición documental para
todo o patrimonio cultural da comunidade con manexo de repositorios dixitais.
 Constitución dos arquivos de Galicia de patrimonio documental e arquivos de
patrimonio de novos soportes.
 Constitución da páxina de difusión dos museos de Galicia.
 Promoción das ferramentas de difusión cara a sociedade (presenza na internet,
reutilización da información do sector público,…).
 Soporte e atención aos medios tecnolóxicos dos arquivos, museos e bibliotecas
dependentes da Xunta de Galicia, e do ámbito local e outros que utilizan os servizos
provistos pola administración pública.
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Actividades:
Actividade:
Descrición:

Actividades 2016:

3.5.1 Mantemento de sistemas de información
Mantemento e soporte dos sistemas de información actualmente en uso nos
ámbitos da S.X. de Cultura e da D.X. de Patrimonio.
Mantemento dos sistemas vixentes nas devanditas unidades. En algúns
casos como solución provisional durante a fase de desenvolvemento dos
proxectos que se mencionan a continuación.
 Mantemento do sistema DOMUS de fondos de museos de Galicia.
 Mantemento da Biblioteca Dixital de Galicia: Galiciana
 Mantemento do sistema Xaral para os arquivos
 Mantemento dos espazos actuais de este eido na rede (S.X. de Cultura,
arquivos, bibliotecas, museos).
 Sistema de xestión do patrimonio.
 Evolución
do
web
cultura.gal
(www.cultura.gal/axenda)

Área responsable:

Actividade:

Descrición:

Actividades 2016:

e

axenda

cultural

de

galicia

Área de Modernización das Administracións Públicas

3.5.2 Sistema de información para a xestión e difusión da Rede de
Bibliotecas de Galicia
O sistema de información para a xestión e difusión da Rede de Bibliotecas de
Galicia configúrase cos seguintes elementos:
-

Sistema de xestión bibliotecaria. Baseado nun catálogo único.

-

Rede de portais de Bibliotecas Nodais.

-

GaliciaLe.

-

Libraría institucional.

 Mantemento dos sistemas actuais como ferramentas da rede de bibliotecas
(xa indicado na actividade 3.5.1)
 Mantemento e evolución do sistema de xestión bibliotecaria de galicia
baseada no plataforma KohaILS. Execución do plan de migración do sistema
de xestión das bibliotecas nodais a plataforma Koha ILS e de 5 bibliotecas
municipais.
 Mantemento e evolución da rede de portais das bibliotecas nodais, rede de
bibliotecas de Galicia e Biblioteca de Galicia.
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 Mantemento e evolución de diversas ferramentas vinculadas ao catálogo de
bibliotecas de Galicia:
o

Da plataforma GaliciaLe. Incorporación
editoriais, melloras na usabilidade.

o

Libraría institucional da Xunta de Galicia, e integración de tenda
virtual. O obxectivo e facilitar a cidadanía os acceso as
publicacións institucionais da Xunta de Galicia.

das

referencias

as

 Desenvolvemento do sistema de xestión de novidades editoriais en galego.
Área responsable:

Actividade:
Descrición:

Actividades 2016:

Área de Modernización das Administracións Públicas

3.5.3 Arquivo Dixital de Galicia – Arquivo Electrónico Patrimonial
O Patrimonio de Galicia intégrase no Arquivo Dixital de Galicia, cun espazo
propio baseado na aplicación do modelo OAIS (Open Archives Information
System) e os esquemas de metadatos aplicación a conservación do patrimonio
documental arquivístico. Trátase da construcción e posta en marcha do Arquivo
Electrónico Patrimonial.
 Publicación e posta en marcha do Arquivo Electrónico Patrimonial, cos seus
tres compoñentes: Sistema de xestión de descripcións arquivísticas; sistema
de recolección e difusión; sistema de preservación.
 Migración do sistema Albalá ao novo sistema de xestión de descripc ións
arquivísticas.
 Análise e desenvolvemento do sistema de xestión do arquivo de galicia e de
renovación de Xartal.
 Redeseño do espazo de difusión da rede de arquivos de Galicia.

Área responsable:

Actividade:
Descrición:

Actividades 2016:

Área de Modernización das Administracións Públicas

3.5.4 Memoria dixital de Galicia
O plan de memoria dixital de Galicia, ten como obxectivo establecer os medios
tecnolóxicos e desenvolvemento de sistemas de información que permitirá n
avanzar na mellora dos medios para a xestión, recolección, catalogación,
difusión e preservación do patrimonio de Galicia..
 Elaboración do documento de alcance de Galiciana.
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 Presentación da posta en marcha do Plan.
 Preparación das actividades vinculadas ao proxecto GEOARPAD para a
xestión e difusión do patrimonio cultural da eurorregión Galicia-Norte de
Portugal.
Área responsable:

Área de Modernización das Administracións Públicas

Actividade:

3.5.5 Presenza da cultura na rede

Descrición:

En 2016 iniciarase a análise e desenvolvemento da renovación da presenza en
internet de novas áreas vinculadas á actividade cultural en Galicia.

Actividades 2016:

 Revisión da presenza de AGADIC na rede.
 Revisión da presenza na rede de outras entidades como a Fundación Camilo
José Cela.

Área responsable:

Área de Modernización das Administracións Públicas

Indicadores asociados:
Actividade

Mantemento de sistemas de
información

Sistema de información para a xestión
e difusión da Rede de Bibliotecas de
Galicia
Arquivo Dixital Patrimonial

Indicador

Valor 2016
En
mantemento



Estado dos sistemas



Número de entidades usuarias dos
sistemas ABM



Plan de migración de bibliotecas municipais
MEIGA á plataforma KOHAILS



Xestión de novidades editoriais

Dispoñible



Estado do sistema.

Dispoñible
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Obxectivo 3: Cidadanía dixital

3.6 Impulso na dinamización lingüística a través das TIC
Este programa refírese a utilización das TIC como ferramenta para o impu lso da ordenación,
normalización e dinamización do uso adecuado da lingua galega.
Obxectivos

 Posta en marcha de sistemas normalizados de tradución automatizada, corrección,
dicionarios enliña,… de uso extensivo e homoxéneo nas intranet e portais, segundo o ámbito
de aplicación.

 Desenvolvemento de canles, portais e sistemas para a difusión lingüística e de repositorios
lingüisticos.

 Sistema de referencia do nomenclátor da toponimia galega
Actividades:
Actividade:

3.6.1 Recursos lingüisticos

Descrición:

En liña cos obxectivos da Secretaría Xeral de Política Lingüística,
desenvolvemento de ferramentas e servizos como recursos para o uso axeitado da
lingua.

Actividades 2016:

 Evolución continuada do sistema de tradución GAIO (tanto na versión
administración como a versión para a cidadanía). Mellora das capacidades
lingüísticas, de persoalización de dicionarios e de usabilidade.
 Desenvolvemento de servizos en mobilidade. App do GAIO.
 Desenvolvemento de plug-in para a integración de ferramentas de tradución e
revisión no contexto LibreOffice.

Área responsable:

Área de Modernización das Administracións Públicas

Actividade:

3.6.2 Portais, Diccionarios e Repositorios

Descrición:

Desenvolvemento de canles, portais e servizos para a difusión lingüística e de
repositorios lingüisticos.

Actividades 2016:

 Publicación das adquisicións a editorial IrIndo: Diccionario galego (digalego),
Enciclopedia Galega Universal (EGU).
o

Evolución do portal e sistema do digalego.xunta.gal
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o

Desenvolvemento do novo portal da Enciclipedia Galega Universal
(EGU).

 Desenvolvemento da versión on-line do “Dicionario de Termos Veterinarios”.
 Mantemento e evolución dos seguintes portais:
o

Repositorio Xurídico Galego: Lex.gal

o

Portal da Lingua de Galicia: lingua.gal

Área responsable:

Área de Modernización das Administracións Públicas

Actividade:

3.6.3 Toponímia Galega

Descrición:

Neste apartado inclúense os sistemas, servizos e ferramentas vinculados ao
proxecto de normalización, xeolocalización e difusión da macrotoponimia e
microtoponimia galegas.

Actividades 2016:

 Mantemento das páxinas web vinculadas a este ámbito: Macrotoponímia
(http://www.xunta.es/toponimia-e-nomenclator),
e
microtoponímia
(toponímia.xunta.gal).
 Mantemento do sistema do proxecto “Revisión, corrección e actualización do
Nomenclator de Galicia”.
 Deseño e desenvolvemento do sistema de recolleita
xeorreferenciación dos termos de macro e micro toponímia.

Área responsable:

participativa

e

Área de Modernización das Administracións Públicas

Indicadores asociados:
Actividade

Recursos lingüisticos e

Indicador


Mantemento e evolución do sistema de
tradución automatizada.

En mantemento



Mantemento e evolución dos portais
lingua.gal e de lex.gal

En mantemento



Número de novos servizos desenvolvidos

2



Deseño do sistema de recolleita
participativa

Sí

Portais, dicionarios e repositorios

Toponimia Galega.

Valor 2016
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Obxectivo 3: Cidadanía dixital

3.7 Impulso da presenza da administración pública en Internet
Este programa pretende o reforzo da presenza da administración pública en Internet,
mediante a coordinación de iniciativas, mellora da calidade da presenza das institucións,
fomento das áreas vinculadas a divulgación da identidade cultural, patrimonial, lingüística
e social galega a través de internet, dando a coñecer aspectos mais diferenciais da nosa
comunidade, fomento das áreas temáticas de servizos, promoción da accesibilidade,
impulso das actuacións vinculadas ao goberno aberto e ao achegamento aos cidadáns.
Impulso da reutilización da información pública e transparencia, impulso dos servizos en
mobilidade. Neste apartado deben terse en conta diversas cuestións que condicionan a
orientación da actividade neste ámbito: a publicación da Lei 1/2016 de transparencia e bo
goberno; a publicación do Decreto 74/2015, do 13 de maio, polo que se regula a
organización da presenza na internet da Administración xeral e do sector público
autonómico de Galicia baixo o dominio de nivel superior .gal”, o aumento progresivo das
canles sociais e dos servizos en mobilidade.
Obxectivos
 Consolidación dunha imaxe homoxénea institucional.
 Coordinación dos criterios de difusión da administración pública en Internet.
 Coordinación do catálogo de portais, canles sociais e servizos en mobilidade da
administración pública galega
 Impulso das posibilidades de reutilización da información do sector público
autonómico. Posta a disposición dos cidadáns do catálogo de conxuntos de datos de
todos os sectores da administración pública, no portal institucional de datos abertos.
 Aliñamento co marco de participación e transparencia promovido dende a
administración pública.
 Consolidación da presenza nas redes ou canles sociais, tanto a nivel institucional
como por temáticas de relevancia.
 Consolidación da prestación de servizos en mobilidade.

Actividades:
Actividade:
Descrición:

3.7.1 Canles institucionais na rede
Evolución continuada continuado do portal institucional da Xunta de Galicia, e
de portais vinculados, entre outros:


Canle institucional na rede www.xunta.es; e espazos dependentes.
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Actividades 2016:



Canles de Recursos Humanos: Función Pública e Riscos laborais.



Portais de reutilización e transparencia: abertos.



Publicacións oficiais: Diario Oficial de Galicia, e Plataforma de
Contratos de Galicia.



Catálogos de recursos: Catálogo de portais, servizos no mapa, catálogo
de mobilidade.

 Publicación dunha nova versión do portal xunta.gal.
 Reestruturación das subportadas de consellerías
 Evolución continuada dos diferentes portais neste ámbito.
 Adecuación continuada a normativa de accesibilidade.

Área responsable:

Actividade:
Descrición:

Actividades 2016:

Área de Modernización das Administracións Públicas

3.7.2 Diario Oficial de Galicia
Mantemento e evolución continuada do sistema de xestión da Edición
Electrónica do Diario Oficial de Galicia. Tanto nas áreas de solicitude de
publicación de anuncios, edición do diario e publicación e difusión.
 Evolución continuada do sistema integral de xestión do Diario Oficial de
Galicia. Integración coa BDNS. Finalización do desenvolvemento da nova
versión.
 Publicación da nova versión do Diario Oficial de Galicia.
 Evolución da versión en mobilidade do DOG.

Área responsable:

Actividade:
Descrición:

Actividades 2016:

Área de Modernización das Administracións Públicas

3.7.3 Plataforma de contratos de Galicia
Mantemento e evolución continuada da Plataforma de Contratos de Galic ia e
da APP. Tanto nas áreas de solicitude de publicación de anuncios, como de
publicación e difusión.
 Evolución continuada do sistema integral, con actuacións orientadas a
mellorar a usabilidade e manexo da plataforma e adecuación conti nuada da
normativa vixente.
 Adaptación as necesidades derivadas da publicación da Lei 1/2016 de

Plan de Acción 2016. Programa de actuacións

Páx.127/201

transparencia.
 Análise e desenvolvemento da integración coa plataforma de contratos do
Estado.
 Evolución da versión de mobilidade (ePCG)
Área responsable:

Actividade:

Descrición:

Actividades 2016:

Área de Modernización das Administracións Públicas

3.7.4 Coordinación catálogo de portais, canles sociais e servizos en
mobilidade.
Mantemento do catálogo de portais, canles sociais e servizos en mobilidade.
Avaliación das políticas web corporativas.
 Auditoría de portais para a revisión do cumplimento das políticas web
corporativas da Xunta de Galicia.
 Asistencia aos equipos técnicos na aplicación de procedementos, políticas e
xestión dos proxectos de portais, canles sociais e mobilidade.
 Mantemento do catálogo e de avaliación de novas iniciativas.
 Administración e coordinación das ferramentas transversais e servizos
corporativos tanto de web como de intranet: tradutores, compoñentes
multimedia, centros de descargas, plataformas corporativas, plataformas de
blosg, de enquisas, ...
 Monitorización de portais web e canles sociais.
 Mantemento e coordinación de contidos de diversos portais institucionais.
 Xestión dos dominios web.
 Actualización continuada das políticas web
tecnolóxica en temas como a accesibilidade.

Área responsable:

Actividade:

Descrición:

corporativas.

Vixiancia

Área de Modernización das Administracións Públicas

3.7.5 Goberno aberto - Reutilización da información do sector público,
participación e transparencia.
No contexto da “Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno”,
desenvolvemento de actuacións para o fomento da transparencia e
participación cidadá nas actuacións de goberno. Promoción da reutilización de
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información do sector público e OpenData.
Actividades 2016:

 Publicación e evolución do portal de transparencia transparencia.xunta.gal
 Posta en marcha da área de normativa en tramitación no portal de
transparencia.
 Evolución do portal abert@s.xunta.gal
 Mantemento do catálogo de conxuntos de datos reutilizables e incorporación
de novos conxuntos de datos abertos.

Área responsable:

Actividade:
Descrición:

Actividades 2016:

Área responsable:

Actividade:
Descrición:

Actividades 2016:

Área de Modernización das Administracións Públicas

3.7.6 Dominio .gal – Plan de migración ao Dominio .gal.
En 2015 publicouse o “Decreto 74/2015, do 13 de maio, polo que se regula a
organización da presenza na internet da Administración xeral e do sector
público autonómico de Galicia baixo o dominio de nivel superior .gal ”, e se
estableceu un plan de traballo de migración do devandito dominio. Esto afecta
tanto a portais como dominios de correo electrónico. A execución do plan
iniciouse en 2015, e se lle da continuidade en 2016. A premisa do proceso de
migración será a progresión continuada, pero no marco do mantement o
ordinario dos portais ou servizos.
 Continuación co proceso de migración de dominios a .gal

Área de Modernización das Administracións Públicas

3.7.7 Intranet corporativa.
A intranet corporativa e o espazo de referencia para a difusión e compartición
de información. En 2015 abordouse o desenvolvemento dunha nova intranet
corporativa que se porá en marcha en 2016.
 Publicación da nova Intranet corporativa, promovendo novos e spazos de
colaboración.
 Dinamización de contidos da intranet corporativa.

Área responsable:

Área de Modernización das Administracións Públicas
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Actividade:

3.7.8 Medidas instrumentais

Descrición:

Englóbanse dentro desta actividade diversas liñas de actuación orientadas á
regulación, coordinación e planificación da presenza da administración pública
en Internet. Coordinación das políticas web corporativas.
 Coordinación da Subcomisión de Presenza en internet e Goberno Aberto.

Actividades 2016:

 Evolución continuada das guías de políticas web corporativas. Adecuación
das políticas web ao ámbito de transparencia e novos contextos de
accesibilidade.
 Elaboración do plan de acción derivado das leis de transparencia e de
garantía de calidade de servizos.
 Elaboración do protocolo e plan de incorporación de novos conxuntos de
datos.
 Inicio da elaboración do plan de desenvolvemento de servizos dixitais en
mobilidade.
Área responsable:

Área de Modernización das Administracións Públicas

Actividade:

3.7.9 Sistema único de información e atención á cidadanía

Descrición:

Dentro das liñas de actuación identificadas no Plan de Administración e Goberno
Dixitais. Horizonte 2020, acada especial importancia o deseño do novo sistema de
información e atención a cidadanía, que inclúe tanto iniciativas organizativas como
tecnolóxicas. Dentro de esta actividade englobaránse actuacións vinculadas a
acadar un modelo final único de atención ao cidadán, incluíndo a atención
multicanle, desenvolvemento de diferentes elementos de apoio a este ámbito.
En 2016 ponse en marcha esta liña de actuación que se desenvolverá durante a
vixencia do plan.

Actividades 2016:

Área responsable:



Posta en marcha do análise e deseño do modelo único de atención ao cidadán.



Deseño do novo sistema de xestión de reclamacións, suxestións e peticións de
información.



Deseño do punto único de acceso á administración pública autonómica.
Redeseño do portal de sede electrónica.

Área de Modernización das Administracións Públicas
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Indicadores asociados:
Actividade

Indicador

Valor 2016
En
mantemento



Evolución continuada dos portais institucionais



Novo web corporativo da Xunta de Galicia.



Mantemento e evolución continuada dos
sistemas.

En
mantemento



Novo portal do Diario Oficial de Galicia.

Dispoñible



Número de perfís activos na PCG

200

Coordinación catálogo de portais
e Políticas web corporativas



Núm. portais, canles e servizos en mobilidade
integrados no catálogo.

450

Goberno aberto - Reutilización da
información do sector público,
participación e transparencia.



Portal de transparencia da Xunta de Galicia

Dispoñible



Conxuntos de datos publicados en abert@s

350



Número de portais, canles ou servizos baixo
dominio .gal

100

Canles institucionais na rede

Dispoñible

Diario Oficial de Galicia e
Plataforma de contratos de Galicia

Migración ao dominio .gal.
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Obxectivo 4: Transforma TIC

4.1 Impulso de hipersector TIC
A finalidade fundamental deste obxectivo pasa por consolidar ao hipersector TIC como
soporte da competitividade de Galicia, xerador de emprego cualificado e á súa vez como
sector estratéxico na economía de Galicia, constituíndo así nun sector forte en busca da
excelencia tecnolóxica.
Obxectivos
 Desenvolvemento dixital de Galicia en colaboración co Sector TIC. Os compromisos
adquiridos na firma do Pacto entre a Xunta e o Sector TIC permitirán acadar o
desenvolvemento de iniciativas, que aseguren a adopción e uso efectivo das TIC por
parte do resto de sectores da economía.
 Programa TransformaTIC. Os principais obxectivos perseguidos neste programa son
de impulsar o sector da economía do coñecemento ou hipersector TIC e potenciar
transformación deste sector para aumentar a súa actividade económica, agregando
harmonizando os esforzos dos axentes implicados en aras de conseguir mellorar
resultado efectivo das actuacións de impulso a este sector en Galicia.

o
a
e
o

Actividades:
Actividade:

4.1.1 Posta en marcha e desenvolvemento do Programa Reacciona-TIC

Descrición:

Desenvolvemento de actuacións de impulso á empresa dixital e industria 4.0 en
colaboración co IGAPE para contribuír á adquisición de novas competencias e
incorporación de novas tecnoloxías que permitan ás empresas gozar de vantaxes
competitivas.
O obxectivo desta actuación, que se enmarca no programa TransformaTIC, é
incrementar a competitividade e produtividade e asegurar o crecemento
sustentable do tecido empresarial de Galicia.

Actividades 2016:

 Posta en marcha dun programa de servizos de asistencia, diagnose e soporte
para a implantación de solucións de ‘Empresa Dixital’ orientado ás PeMEs
galegas a través de axentes colaboradores:
-

Servizo de diagnose para a aplicación de solucións dixitais na
empresa.

-

Servizo de soporte para a adopción e despregamento de solucións en
mobilidade que melloren a conectividade con traballadores, clientes

Plan de Acción 2016. Programa de actuacións

Páx.133/201

e provedores.
-

Servizo de asistencia para a adopción de solucións
innovadoras para a mellora da xestión empresarial.

dixitais

-

Servizo de acompañamento na definición e posta en marcha de
estratexias de Marketing Dixital, que permitan optimizar a presenza
da empresa en Internet.

 A Amtega achegará un total de 419.870€ no 2016 para o financiamento deste
catálogo de servizos.
Área responsable:

Área de Sociedade Dixital

Actividade:

4.1.2 Desenvolvemento de iniciativas no marco do Programa TransformaTIC

Descrición:

Durante o 2016 continuaranse desenvolvendo as liñas de actuación do Programa,
que se categorizan en dous bloques estratéxicos, un orientado a conseguir o
“Aliñamento da oferta e a demanda TIC” e o segundo ao “Impulso e fortalecemento
do sector TIC galego”.

Actividades 2016:

 Deseño e posta en marcha de actuacións que permitan impulsar as vocacións
tecnolóxicas, reforzar a capacitación dos profesionais TIC e fomentar a
incorporación dos titulados galegos no mercado tecnolóxico para satisfacer as
súas necesidades actuais e futuras.
 Definición e lanzamento dun programa de apoio ao desenvolvemento e a
modernización tecnolóxica dos diferentes sectores produtivos galegos a través
da innovación baseada nas TIC.

Área responsable:

Área de Sociedade Dixital

Actividade:

4.1.3 Programa de Apoio ao Emprendemento TIC en Galicia

Descrición:

Amtega, GAIN e IGAPE continuarán colaborando con Telefónica na iniciativa
Galicia Open Future, no marco do Pacto firmado entre a Xunta e o sector TIC
para o desenvolvemento dixital de Galicia.
Ademais, asinarase un convenio entre Red.es e Amtega para a posta en marcha
de servizos de incubación e aceleración, de mellora do proceso emprendedor, de
apoio á busca de financiamento e de dotación de equipamento tecnolóxico.

Actividades 2016:

 Selección das iniciativas empresariais que participarán na terceira edición do
programa e concesión dunha axuda de 2.000 euros por proxecto como
recoñecemento investigador e innovador e como apoio ao emprendemento.
 Os emprendedores seleccionados poderán traballar na sede de Galicia Open
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Future e recibirán formación e adestramento especializado adaptado ás
diferentes fases de maduración e modelo de negocio dos seus proxectos
durante os 6 meses de duración do programa (prorrogables en períodos de 3
meses).
 Ao remate do programa seleccionaranse os 3 mellores proxectos que recibirán
unha achega de ata 25.000€ que deberá destinarse ao desenvolvemento do
propio proxecto e poderán acceder tamén a un préstamo reembolsable
concedido por XesGalicia por un valor máximo doutros 25.000 euros.
 Definición e desenvolvemento das actuacións derivadas do convenio con
Red.es, englobadas en 4 grandes eixos:

Área responsable:

-

Servizos de incubación e aceleración para apoiar iniciativas de
acompañamento das empresas.

-

Servizos para impulsar ecosistemas e mecanismos de colaboración
entre axentes, start ups, emprendedores e empresas doutros
sectores, así como incentivar a apertura ao exterior.

-

Servizos de apoio á busca de financiamento.

Área de Sociedade Dixital

Indicadores asociados:
Actividade

Indicador

Valor 2016



Nº de actuacións en modelo de
compra pública de tecnoloxía
innovadora postos en marcha

0



Nº de empresas
axudas (FEDER)

reciben

40



Posta en marcha da terceira
convocatoria do programa Galicia
Open Future

SI

Articulación do Programa TransformaTIC

Programa de Apoio ao Emprendemento TIC
en Galicia
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Obxectivo 5: EconomiC-IT

5.2 Centro Público Demostrador TIC
O Centro Demostrador TIC (CDTIC) enmarcado na Axenda Dixital de Galicia 2020,
especificamente na liña estratéxica Aceleración da Economía Dixital, é un instrumento ao
servizo das PEMES de Galicia, para impulsar a súa transformación dixital, como factor
clave para mellorar a súa eficiencia e competitividade.
O obxectivo fundamental é amosar e transmitir ás empresas como a adopción das TIC nas
súas estratexias de negocio é fundamental para asegurar a súa viabilidade nun mercado en
constante innovación tecnolóxica e onde a competitividade é cada vez maior.
Para acadar este obxectivo o CDTIC apóiase no sector TIC galego, poñendo en valor os seus
produtos, servizos e capacidades. Así, o CDTIC pon a disposición das empresas TIC os
medios precisos para achegar a súa oferta de produtos e servizos tecnolóxicos á potenciais
demandantes.
En definitiva, o Centro eríxese como punto de encontro entre o sector TIC e o resto dos
sectores produtivos de Galicia o que facilita a transferencia de coñecemento, a colaboración
intersectorial e a xeración de oportunidades de negocio.
Obxectivos
Os obxectivos xerais que persegue o CDTIC son:
 Fomentar a transformación dixital das empresas de Galicia.
 Impulsar o desenvolvemento e a innovación do mercado TIC de Galicia.
Estes obxectivos xerais concrétanse nos seguintes obxectivos específicos:
 Impulsar una cultura dixital nas empresas, divulgando as vantaxes das TIC e apoiando
a súa utilización.
 Reforzar a competitividade do tecido empresarial,e en particular das pemes, poñendo
ao seu alcance tecnoloxías accesibles, vinculadas ao seu negocio.
 Promover a integración das TIC nos procesos produtivos das empresas.
 Identificar solucións dixitais sobre as que sustentar novos servizos e novos modelos de
negocio.
 Consolidar un hipersector TIC competitivo e innovador.
 Reforzar a adecuación da capacitación dos profesionais TIC á continua evolución
tecnolóxica.
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Actividades:
Actividade:

5.2.1 Programa Acelera: pensa en futuro, actúa en dixital

Descrición:

Actividades orientadas á formación e sensibilización das empresas para que
inicien procesos de dixitalización das súas empresas. Esta iniciativa está
directamente orientadas ás PEMES, microPEMEs e profesionais aut ónomos.

Actividades 2016:

 Deseñarase un paquete de seminarios de formación, eminentemente prácticos e
de curta duración orientados á dixitalización dun negocio a través de tres áreas
de traballo:

• Cultura dixital na organización que permita ao xerentes e donos das
empresas integrar as TIC nas súas estratexias de negocio, implicando a
todos os traballadores na transformación vinculada a dixitalización.

• Mecanización e optimización de procesos internos da empresa que lles
permita incrementar a súa produtividade e control para a redución de
custes

• Os puntos de contacto co cliente. Mellorar a experiencia do usuario, cada
vez máis dixital, a través de múltiples canles de comunicación e acceso a
novos segmentos do mercado.
 Píldoras audiovisuais onde empresarios e directivos que teñan iniciado o
proceso de transformación dixital do seu negocio, compartan a súa experiencia
e os beneficios acadados froito da incorporación ao dixital.
 Xornadas de Inspiración Dixital, un formato máis fresco e dinámico
as vantaxes da transformación dixital das empresas da man de
teñan experimentado un proceso de dixitalización no seu negocio
linguaxe, próxima aos asistentes, compartan os beneficios e retos
esta transformación

que divulgue
empresarios
e que cunha
de acometer

Área responsable:

Área de Sociedade Dixital

Actividade:

5.2.2 Centro Demostrador TIC virtual de solucións libres

Descrición:

Impulso ao fomento de solucións empresariais libres (na nube) a través do servizo
CDTIC Virtual accesible a través do portal web do CDTIC.
Poranse a disposición das empresas galegas unha serie de solucións empresariais
libres para que poidan probalas en liña, coñecer o seu funcionamento e contrastar
a utilidade das mesmas para o seu negocio. Este servizo permite ás empresas
despreocuparse de labores de instalación, configuración ou mantemento de ditas
aplicacións, para centrarse na avaliación e idoneidade da aplicación ao seu
negocio.
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Actividade:

5.2.2 Centro Demostrador TIC virtual de solucións libres

Actividades 2016:

Ao catálogo de aplicacións postas en marcha en 2014 e 2015 (OwnCloud,
Xeshostal, Odoo e CiviCRM), o CDTIC virtual incorporará dúas novas solucións
libres. A publicación de cada aplicación, previstas para o primeiro e segundo
semestre do ano, irá acompañada dun paquete de medidas orientadas a facilitar o
uso das mesmas por parte das empresas:
 Talleres prácticos orientados a explotar as funcionalidades da aplicación de
utilidade para a empresa.
 Videotitoriais accesibles a través da Web do CDTIC que permitan ter unha guía
rápida e visual de uso da aplicación.
 Casos de éxito de implantación das aplicacións.

 Catálogo de Provedores TIC galegos que fornezan servizos relacionados coa
posta en produción da aplicación.
Área responsable:

Área de Sociedade Dixital

Actividade:

5.2.3 Programa para o fomento da dixitalización no sector primario

Descrición:

Desenvolvemento dun programa de actividades de apoio á divulgación de
solucións, tecnoloxías e provedores especializados ou de aplicación no sector
primario. Este programa pretende reforzar a competitividade do tecido empresarial
primario galego, coa finalidade de pór ao seu alcance a tecnoloxía dispoñible e
aplicable.
Nestas actividades contarase coa participación activa de entidades cooperativas e
asociativas que porán en coñecemento os retos tecnolóxicos propios deste sector
(como poden ser a trazabilidade, a eficiencia enerxética, aseguramento da
calidade e seguridade dos produtos, etc.) e administracións públicas que
desenvolven o seu traballo no sector primario.

Actividades 2016:

 Realización de actividades de formación e sensibilizacións específicas pa ra o
sector.
 Localización de estas actividades en zonas con especial concentración de
empresas.
 Elaboración dunha carteira de tecnoloxías
implantación en pemes a partir do MapaTIC.

que sexan susceptibles

de

 Realización dun encontro intersectorial, TIC e Pr imario, que facilite a
transferencia de tecnoloxía, colaboracións e oportunidades de negocio.
Área responsable:

Área de Sociedade Dixital
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Actividade:

5.2.4 Programa de promoción, difusión e diversificación territorial do CDTIC
en colaboración con axentes destacados

Descrición:

O programa comprende a realización de accións de comunicación a través de
diversos canais presenciais e electrónicos para a difusión dos servizos do CDTIC e
o MapaTIC.gal. O programa persegue principalmente continuar a liña inicia da no
2015 e continuar a estimular os distintos servizos ofertados polo CDTIC acadando
deste xeito un posicionamento relevante entre os seus destinatarios principais:

• Profesionais e empresas dos sectores produtivos de Galicia
• Sector TIC
Actividades 2016:

 Impulsar actuación de colaboración para a posta en marcha de actuacións de
fomento das TIC nos sectores produtivos.
 Potenciar a Web do CDTIC con contidos adaptados ás necesidades de cada
público obxectivo.
 Recompilación de recursos, ferramentas e instrumentos de financiamento de
interese na rede e que sirvan de apoio na dixitalización das empresas.

 Descentralización das actividades do CDTIC a través da Rede de aulas CeMIT
que permita dar resposta á demanda crecente de formación, divulgación e
demostracións tecnolóxica adaptadas ás necesidades particulares de cada zona
xeográfica de Galicia.
Área responsable:

Área de Sociedade Dixital

Actividade:

5.2.5 Programa de visibilidade do sector TIC

Descrición:

O CDTIC potenciará o uso das súas instalacións por empresas do sector TIC; de
forma que as empresas poidan aumentar a súa visibilidade e axudar a posicionar
os seus produtos a través de demostracións das súas tecnoloxías.
Asemade no transcurso de 2016 traballarase nunha redefinición do MapaTIC.gal
que permita avanzar cara unha ferramenta máis usable e próxima ás empresas
usuarias de tecnoloxía, e o mesmo tempo ofreza ás empresas do sector TIC un
escaparate en Internet para posicionar os seus produtos e servizos.

Actividades 2016:

As actividades realizadas no marco deste programa basearanse, principalmente,
nos seguintes aspectos:
 Posta en valor do servizo “Presenta TIC” entre as empresas tecnolóxicas, a
través do cal o CDTIC pon os medios precisos para a presentación ou
demostración de solucións TIC ante potenciais usuarios (difusión da sesión,
maquetación, notas de prensa, xestión das inscricións, etc). O obxectivo é
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liberar á empresa TIC das tarefas de comunicación derivadas dunha sesión
destas características, e así poda centrarse no seu produto ou servizo .
 Desenvolvemento de accións de formación orientadas a mellora competitiva dos
profesionais do sector TIC nas últimas tendencias do mercado.
 Potenciar a marca MapaTIC, como referente á hora de localizar provedores e
solucións TIC, así como, unha ferramenta de análise a disposición das
empresas para avaliar o seu grao de dixitalización respecto doutras empresas
do mesmo sector.

 Relanzar o MapaTIC.gal cunha nova imaxe, máis atractiva e usable, baixo o
dominio MapaTIC.gal.
Área responsable:

Área de Sociedade Dixital

Actividade:

5.2.6 Programa para o impulso da oferta e a demanda de tecnoloxías
centradas en mobilidade

Descrición:

Apoio do CDTIC a temática da mobilidade, colaborando co Clúster TIC e outros
axentes na identificación de solucións tecnolóxicas que permitan mellorar a
competitividade da economía galega e apoiando ao propio sector TIC para
favorecer o deseño de solucións tecnolóxicas avanzadas (impulsando a xeración
de coñecemento tecnolóxico innovador).
Traballarase na mellora competitiva da economía galega mediante a incorporación
das solucións tecnolóxicas que poidan axudar na mobilidade das pemes de todos
os sectores.

Actividades 2016:

 Desenvolvemento de seminarios de formación orientados
incorporación de solucións en mobilidade nas pemes.

a

facilitar

a

 Accións de divulgación a través de materiais audiovisual que permitan visualizar
os beneficios da aplicación da mobilidade ás empresas.

 Actualización do Catálogo PemeMobil.gal con novas solucións en mobilidade e
novos casos de éxito de implantación das mesmas.
Área responsable:

Área de Sociedade Dixital

Actividade:

5.2.7 Programa de emprendemento tecnolóxico

Descrición:

Nesta liña tratarase de estimular e apoiar as iniciativas existentes que impulsan o
nacemento e consolidación de novas iniciativas empresariais que, asentados
nunha sólida base tecnolóxica, permitan a absorción e retención do talento na
nosa comunidade.
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Neste sentido esta proposta non só encaixa para apuntalar os desafíos vinculados
ao crecemento do sector TIC, senón que tamén estimula os retos vinculados coa
aceleración da economía tal e como se indica na Axenda Dixital de Galicia 2020,
xa que xurdirán proxectos vinculados a outros sectores e onde a súa proposta
diferencial sexa un uso intensivo ou novidoso da tecnoloxía.
O apoio e aceleración destas iniciativas, facilita contar cun hipersectorTIC máis
amplo, con capacidades renovadas e cunha especialización tanto tecnolóxica
como sectorial máis pronunciada.
A proposta de valor do CDTIC para as novas iniciativas empresariais é notable, xa
que axúdalles a potenciar a súa comunicación, a difundir as súas capacidades e a
amplificar o súa mensaxe, axudando a establecer ovas relacións comerciais.
Actividades 2016:

Esta acción concretarase nas seguintes actividades:
 Colaboración con diversos axentes públicos e privados para o impulso de
empresas de base tecnolóxica en Galicia.
 Fomentar o uso do servizo “Presenta TIC” por parte das novas iniciativas
empresariais TIC de Galicia.
 Integración das empresas impulsadas e aceleradas no MapaTIC.gal

Área responsable:

Área de Sociedade Dixital

Actividade:

5.2.8 Programa de difusión, promoción e colaboración dos “Servizos
tecnolóxicos a empresas”

Descrición:

Froito da colaboración entre a AMTEGA e o IGAPE establecerase unha batería de
servizos e consultaría tecnolóxica para axudar á dixitalización das actividades
económicas realizadas polas pemes galegas.
Este programa centrarase na prestación dunha serie de servizos ás empresas para
que estas intensifiquen o uso das tecnoloxías para aumentar a súa proposta de
valor. O CDTIC traballará na difusión e o coñecemento deste servizo e integrará os
resultados en diversas actuacións que fomenten e retroalimenten o seu uso.

Actividades 2016:

Este programa suporá a realización das seguintes actuació ns:
 Presentación dos diversos servizos tecnolóxicos (Diagnósticos dixitais das
empresas, Soporte para a implantación de Mobilidade nas empresas,
Implantación de tecnoloxías para a xestión empresarial ou Estratexias de
marketing dixital e comercio electrónico).
 Realización das actividades de comunicación do proxecto en diversas
ubicacións de Galicia.
 Accións de capacitación tecnolóxica das empresas participantes nos servizos.
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 Identificación das iniciativas de maior valor xerado pola prestación destes
servizos, de cara a difundir as súas vantaxes e xerar un efecto “bola de neve”
que arrastre a novas empresas a participar destes servizos.
Área responsable:

Área de Sociedade Dixital

Indicadores asociados:
Actividade

Indicador


Valor 2016

Nº de empresas demostradoras (anual)



60

Nº de

500

Nº de

1.000

empresas no Mapa TIC (acumulado)
Centro Demostrador TIC

solucións no MapaTIC (acumulado)


Nº de actividades realizadas (anual)



Nº asistentes a las actividades del centro (anual)



Nº de Autodiagnoses realizadas (anual)
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Obxectivo 5: EconomiC-IT

5.3 Smart turismo
Programa dirixido ao desenvolvemento dunha plataforma tecnolóxica do Turismo de
Galicia, ao abeiro do concepto SMART, no que a tecnoloxía é concibida como unha
ferramenta que achega servizos públicos máis interactivos, eficientes e integrados para o
cidadán. Os investimentos realizados neste ámbito fomentarán o desenvolvemento
sostible e incrementarán a difusión e promoción do sector turístico e de ocio de Galicia,
tanto desde as actividades da administración pública, como na relación cos operadores de
Galicia.
Obxectivos
 Xestión administrativa. Tramitación electrónica do Rexistro de Establecementos de
Actividades Turísticas. Especialización da canle de sede electrónica para o sector
turístico.
 Sistema de xestión dos recursos turísticos. Identificación e xestión dos recursos
turísticos dispoñibles. Integración coa xeorreferenciación e áreas de influencia.
Integración dos recursos no contexto de OpenData para a xeración de servizos por
parte de terceiros.
 Desenvolvemento das enquisas e operacións estatísticas. Desenvolvemento do
cadro de mando da actividade do sector turístico en Galicia.
 Promoción e comercialización de forma colaborativa cos axentes do sector turístico:
Definición de perfís de visitantes, configuración de oferta turística en base ao cruce
do perfil co sistema de xestión dos recursos turísticos. Integración da oferta do
sector.
 Produto turístico integral: Integración da oferta cultural, patrimonial e de ocio.
Integración da información e servizos doutros portais: artesanía, comercio
tradicional…, tendo como nexo de unión as tecnoloxías de xestión do territorio e
xeoposicionamento de recursos.
 Smart Camiño: Desenvolvemento dunha plataforma de intercambio de información
entre o Camiño, os pelegríns e o sector empresarial local, a modo de iniciativa
extensible a outros contextos territoriais.
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Actividades:
Actividade:
Descrición:

5.3.1 RITGA: Rexistro de Información Turística de Galicia.
Sistema de información integral para a xestión administrativa e promocional
dos recursos turísticos de Galicia, inclúe o sistema de xestión para a
inspección.
O desenvolvemento permitiu avanzar no espazo orientado aos profesionais do
eido do turismo, Turespazo, como extranet para profesionais.

Actividades 2016:

 Mantemento e evolución continuada do sistema.
 Implantación do área de xestión para a inspección.
 Integración dos procedementos administrativos cos sistemas c orporativos de
administración electrónica.
 Posta en marcha do eido do Turespazo.

Área responsable:

Actividade:
Descrición:

Actividades 2016:

Área de Modernización das Administracións Públicas

5.3.2 Smart Camiño
Aliñado coas estratexias SmartDestination de destinos inte lixentes, promóvese
o proxecto Smart Camiño que inclúe un conxunto de actuacións para o uso da
tecnoloxía ao longo dos trazados do Camiño de Santiago:
-

Dotación de conexión a Xunta de Galicia e espazos wifi na rede de
albergues públicos do Camiño de Santiago en Galicia.

-

Redeseño do espazo web xacobeo.org coa finalidade de dotalo de
espazos de difusión do camiño e espazos de promoción do sector
turístico na rede.

-

Deseño do plan de acción e relación co sector turístico do Camiño de
Santiago para a promoción das TIC neste eido.

-

Desenvolvemento de aplicacións de acompañamento no Camiño para o
peregrino.

 Evolución continuada do sistema, e dos compoñentes do proxecto.
 Posta en marcha da versión inicial do espazo SmartCamiño. Portal
caminodesantiago.gal.
 Posta en marcha da app do peregrino.
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Área responsable:

Área de Modernización das Administracións Públicas

Actividade:
Descrición:

Deseño do sistema de xestión para os albergues do Camiño.

5.3.3 Dotación de medios TIC en eidos vinculados ao sector
Dotación de medios TIC en diferentes ámbitos vinculados ao proxecto Smart
camiño: albergues, oficinas de turismo, …

Actividades 2016:

 Identificación dos medios necesarios para o acceso aos sistemas en
albergues.
 Identificación de dotación de medios necesarios en oficinas de turismo.

Área responsable:

Actividade:
Descrición:

Área de Modernización das Administracións Públicas

5.3.4 Enquisas Turísticas
Mantemento e actualización continuada das enquisas de actividade turística,
establecidas pola AGE, polo IGE e a propia Axencia de Turismo.

Actividades 2016:

Área responsable:

 Adaptación da Enquisa Destino. Actualización do resto de enquisas
turísticas.
Área de Modernización das Administracións Públicas

Indicadores asociados:
Actividade
Rexistro de Establecementos de
Actividades Turísticas

Indicador

Valor 2016
En mantemento.



Estado do sistema.



Número de procedementos integrados coa
sede electrónica



Novo portal caminodesantiago.gal

Dispoñible



App do camiño de Santiago

Dispoñible

10

Smart Camiño
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Obxectivo 5: EconomiC-IT

5.4 Modernización do transporte público en Galicia
Este programa posibilitará a modernización do sector do transporte e a mellora da
calidade dos servizos, tanto na xestión e toma de decisións, coma no referido á
información e servizos ofrecidos aos usuarios.
Obxectivos
 Mellora na xestión do transporte metropolitano de Galicia
 Desenvolvemento de servizos de información á cidadanía sobre o transporte público
de Galicia (liñas, rutas, horarios, ...) e impulso da xestión eficiente destes a través do
emprego de ferramentas tecnolóxicas.
 Consolidación da tarxeta metropolitana sen contactos como método de pago no
transporte público en Galicia.

Actividades:
Actividade:

5.4.1 Mantemento e evolución do Sistema de información do Transporte
Metropolitano de Galicia

Descrición:

Os sistemas de información do Sistema de Información do Transporte
Metropolitano de Galicia (SITME e SITBUS) son as pezas centrais do
funcionamento do transporte metropolitano de Galicia e da relación entre as
empresas de transportes de viaxeiros, os viaxeiros, a administración
autonómica, a administración local, e as entidades bancarias colaboradoras.
Polo tanto, o seu funcionamento operativo é imprescindible tanto desde o punto
de vista da operatividade do sistema de transporte como dende o punto de
vista financeiro (colectas, pagos, compensacións, …), así como a evolución
para a adaptación de novas funcionalidades, novas zonas de transpor te, novos
concellos, ou operadores

Actividades 2016:

Entre as principais actuacións a levar a cabo nestes sistemas de información
cabe destacar as seguintes:
 SITME (Sistema de Información do Transporte Metropolitano de Galicia):
o
o
o
o
o

Migración tecnolóxica da aplicación á plataforma corporativa da
Amtega (posta en marcha)
Adaptacións necesarias para favorecer a interoperabilidade có SAE
de Mobilidade de Galicia (nova versión de mestres maquineros e
incorporación de información xeográfica).
Cálculo de imputacións aos concellos que forman parte do Plan
Metropolitano do ano 2015.
Elaboración de mestres aos operadores e subida tarifaria 2016.
Implantación da AAMM de Ourense.
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o
o
o

Explotación de datos e elaboración de informes á medida.
Deseño e automatización de informes (oferta e demanda).
Monitorización
do
correcto
funcionamento
da
plataforma(procesamento
de
colectas
e
informes
quincenais/mensuais).

 SITBUS (Sistema de Información do transporte por autobús):
o
o
o
Área responsable:

Actividade:

Descrición:

Actividades 2016:

Deseño e automatización de informes (oferta).
Melloras no procedemento de tramitación de expedientes de
transporte especial (engadir trámites: Modificación e Arquivo por
desestimento).
Melloras na usabilidade da aplicación.

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

5.4.2 Sistema de tramitación de expedientes sancionadores en materia de
transporte (IURIST)
Sistema de tramitación de expedientes sancionadores (boletíns de denuncia,
actas de inspección, denuncias axente e denuncias voluntarias) en materia de
transporte.
 Desenvolvemento dun novo módulo para o servizo de inspección.
 Deseño e automatización de informes e estatísticas.

Área responsable:

Actividade:

Descrición:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

5.4.3 Sistema de Axuda á Explotación do Plan de Modernización do
Transporte
A lei 5/2009, do 26 de novembro, de medidas urxentes para a modernización
do sector do transporte público de Galicia establece as bases do plan de
modernización das concesións de transporte público regular permanente de
persoas de uso xeral por estrada de Galicia. Estas bases desenvólvense na
posterior resolución do 26 de febreiro de 2010, da Dirección Xeral de
Mobilidade, pola que se aproba o Plan de modernización das concesións de
transporte público regular permanente de persoas de uso xeral por estrada de
Galicia.
O Plan de Modernización establece entre as súas actuacións, unha serie de
medidas tecnolóxicas e de explotación consistentes nun sistema de axuda á
explotación, S.A.E. en toda a flota adscrita ás concesións, que permita, entre
outras funcións inherentes a estes sistemas, a localización e identificación en
tempo real dos autobuses, de acordo ás especificacións que fixe a
Administración.
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Actividades 2016:

 Homologación da expendedora ETC-606.
 Definición funcional da integración entre o SAE e o SITME (carga de mestres
e xestión de colectas).
 Publicación das especificacións técnicas e funcionais para a integración de
SAE’s locais.
 Definición do catálogo de servizos do COMGA.
 Instalación e posta en marcha dos compoñentes software no centro de
proceso de datos CPDi da Xunta de Galicia (contorno de preprodución).
 Subministro e instalación do equipamento embarcado nos vehículos dos
operadores adheridos.
 Implantación
gradual
e
formación
(parametrización e carga de datos).

aos

operadores

adheridos

 Integración con GoogleTransit para a planificación de servizos de transporte.
 Publicación de servizos SIRI para o seu consumo dende fontes externas
(apps móbil e portal web).
Área responsable:

Actividade:

Descrición:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

5.4.4 Rexistro público de licenzas de taxi e autorizacións interurbanas de
taxi
Desenvolvemento dun rexistro electrónico de licenzas de taxi e autorizacións
interurbanas de taxi.
O artigo 19 da Lei 4/2013, do 30 de maio, de transporte público de persoas en
vehículos de turismo de Galicia dispón a creación dun rexistro de títulos
habilitantes no que as comunicacións e anotacións efectuaranse por medios
telemáticos

Actividades 2016:

 Publicación no portal web da Consellería do Rexistro de Títulos Habilitantes
para prestar servizos de taxi en Galicia.
 Formación aos concellos no aplicativo de tramitación electrónica dos
procedementos (se se publica o Decreto).
 Posta en marcha real do sistema (se se publica o Decreto).

Área responsable:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais
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Actividade:
Descrición:

5.4.5

Desenvolvemento dun BI de transporte público en Galicia

Desenvolvemento dun Business Intelligence/Big Data para mellorar
coñecemento e a xestión do sistema de transporte público en Galicia.

o

O BI integrará a datos de, a lo menos, as seguintes fontes de información: SAE
de mobilidade de Galicia, SITME (Sistema de información de Transporte
Metropolitano), TARSOC (TMG Sociais) ou SITBUS (Sistema de Transporte en
Autobús).
O BI permitirá:
- Realizar simulacións.
- Analizar o comportamento dos viaxeiros.
- Analizar a tendencia do uso das liñas de autobuses podendo axustar a oferta
á demanda.
- Axilidade no proceso de toma de decisións.
- Xeración de informes a medida e estatísticas.
Actividades 2016:

 Redacción dos pregos técnicos e administrativos
 Licitación do contrato financiado con fondos Feder do período 2016 -2020.
 Adxudicación do contrato.
 Inicio do desenvolvemento do sistema.

Área responsable:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

Indicadores asociados:
Actividade
Mantemento e evolución do
Sistema de información do
Transporte Metropolitano de
Galicia

Sistema de Axuda a Explotación
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Indicador

Valor 2016

 Numero de billetes procesados
sistema de tarxeta metropolitana

no

17.500.000

 Área de Transporte Metropolitano de
Ourense

Sí

 Publicación
do
documento
integración de SAE’s locais.

Sí

para

 Número de autobuses monitorizados

200

 Número
de
implantadas

24

empresas

adheridas
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Desenvolvemento dun BI de
transporte público
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 Estado do sistema

En
desenvolvemento
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Obxectivo 5: EconomiC-IT

5.5 Potenciar a xestión telemática no sector agrario
A A finalidade deste plan é desenvolver novos servizos e instrumentos que permitan ao
sector agrario galego facer uso das novas tecnoloxías tanto na súa relación coa
administración como con terceiros, mellorando tamén a explotación e a xestión da
información en poder da administración.
Obxectivos
 Desenvolver novos servizos de tramitación e consulta na Oficina Agraria Virtual.
 Implementar novos sistemas, tanto propios como estatais (Ministerio de Agricultura,
Alimentación e Medio Ambiente) para o novo período de axudas da Política Agraria
Común (PAC) 2015-2020.
 Fomentar o desenvolvemento da Lonxa Virtual
 Modernizar os sistemas de apoio contable no organismo pagador da PAC en Galicia
(FOGGA)
 Mellorar o desenvolvemento de traballos de campo mediante o uso de dispositivos
móbiles.
 Posta en marcha dos sistemas e servizos electrónicos que permitan acadar a
tramitación electrónica nos procedementos vinculados ao sector agrogandeiro.
 Posta en marcha dos sistemas e servizos electrónicos que melloren a tramitación
electrónica na xestión das parcelas do medio rural (banco de terras de Galicia) e na
concentración parcelaria
 Deseñar portal de información e xestión para o novo Programa de Desenvolvemento
Rural de Galicia (PDR).

Actividades:
Actividade:

5.5.1
Mantemento e evolución dos Sistemas Troncais de Xestión do
sector agropecuario e do FOGGA

Descrición:

Soporte e evolución do sistema integrado de xestión e control de axudas
(SIXC) de produción agropecuaria, das axudas FEAGA e FEADER e dos
instrumentos relacionados cos mesmos

Actividades 2016:

Entre as principais actuacións a levar a cabo nestes sistemas de información
cabe destacar as seguintes:
 SIXC (Sistema Integrado de Xestión e Control de Axudas. Soporte,
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mantemento e evolutivo do SIXC e sistemas relacionados:. 12.000 horas
previstas no soporte das unidades, migración do modelo A e modelo B así
como mantemento específico, explotación de datos e elaboración de
informes a medida; arquivo liñas anterior PDR e apertura novas liñas PDR
2015_2020. Traballos planificados ou en curso para: módulo de
condicionalidade, indemnizacións compensatorias, sanidade vexetal-plan de
control de viveiros, cambios liñas melloras estruturais (novo PDR). Resaltar
os traballos de migración de SIGAN cara a unha contorna web (módulo de
xestión de veterinariios, módulo de xestión de vehículos e transportistas,
explotacións, inspeccións Servizo Veterinario Oficial, etc)
 Desenvolvemento do Rexistro de Explotacións Agrogandeiras de Galicia
(REAGA). Implantación da fase II (Tramitación do REAGA e análise da
integración da venda directa) e desenvolvemento da fase III (integracións
con outros sistemas). Esforzo estimado de 2000 horas.
 Desenvolvemento dun novo núcleo tecnolóxico (TRAXU) en JSFs como base
dos novos desenvolvementos de evolución de SIXC, cun esforzo estimado
de 6.000 horas.
 Novo sistema de xestión das axudas agroambientais (plurianuais)
FOGGA cun esforzo estimado de 3.800 horas. Inclúe Agroambientais
(medida 10.1) e agricultura ecolóxica (medida 11). Estas medidas
parte da solicitude única da PAC pero o sistema do MAGRAMA
soporte, polo que foi preciso tomar a decisión de desenvolvelo

para o
e clima
forman
non da

 Sistema de xestión para o Servizo de Seguridade Alimentaria (SEGAL) co
obxectivo de mellorar a xestión das tres áreas deste servizo: rexistro de
depósitos e establecementos de comercialización de medicamentos
veterinarios; rexistro de empresa, vehículos e establecementos do sector de
alimentación animal; e rexistro de establecementos e vehículos de
subproductos animais non destinados ao consumo humán (SANDACH), así
como servizos electrónicos relacionados (OAV). Estimado en 2.300 horas.
 Posta en produción dunha Nova ferramenta de controis de campo (Proxecto
COCAFE) para vitícola e análise de extensión a outros eidos, incluíndo
melloras tecnolóxicas (migración ArcGIS 10.3, xeoprocesos, ferramenta
gráfica mantemento RVG); para o control en campo das axudas da PAC
continuarase utilizando a ferramenta proporcionada polo FEGA (SGAMcc)
con algunhas melloras que agardamos minimicen as dificultades
identificadas en 2015.
 Implantación dunha ferramenta integral de xestión contable de pagos para o
FOGGA (SICOP) incluíndo contabilidade de dereitos e pagos, rexistro de
beneficiarios e servizo xurídico. Previsto 1S2016. Interese amosado por
outras comunidades autónomas para cesión. Inclúe a form ación e a
adaptación de procedementos para 2016
 Despregue nos sistemas corporativos da Xunta da nova plataforma 2.0 do
MAGRAMA de xestión de axudas directas (Solicitude Única) do novo
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período da PAC (incluíndo captura e xestión de axudas asimiladas de
desenvolvemento rural –) , e adaptación do SIXC e ferramentas conexas á
mesma, xunto coa integración coas plataformas corporativas. Incorporación
dos módulos de declaración gráfica. Melloras no soporte: incorporación DBA
específico para o sistema (Feb 2016), canle de atención directa con
proveedor-Tragsatec (Feb 2016), bilaterais específicas con FEGA (Xan
2016), consolidación e mellora da infraestrutura corporativa dispoñible. Data
prevista arranque campaña: 22/02/2016
 Xestión Integrada de Parcelas Agrícolas (XIPA), co obxecto de centralizar a
xestión de parcelas agrícolas, a partir dunha publicación centralizada do
SIXPAC, xestión de alegacións e información e intercambio co resto de
aplicacións e sistemas que requiren esta información.(1300 horas na fase
inicial)
 Novo portal do Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia (PDR 2015 -2020).
a difusión do Plan e guiado intelixente das axudas do mesmo, xunto coa
comunicación coa tramitación das mesmas. Versións actualmente en
validación
Área responsable:

Actividade:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

5.5.2 Mantemento e evolución da Oficina Agraria Virtual

Descrición:

A Oficina Agraria Virtual é un frontal de relación telemática co sector
agropecuario onde se poden desenvolver servizos e tramitación relacionad os
co eido de competencia da DXGAIA e do FOGGA Neste punto atópanse
servizos orientados aos cidadáns tanto para consulta de datos de carácter
persoal, como para a realización de servizos e trámites administrativos.
administrativos (altas animais, duplicados crotais, guías, declaración de censo,
autoguías,…)

Actividades 2016:

Durante o 2016 tense previsto incorporar novos servizos na OAV (integración
coa carpeta do cidadán, Libro Rexistro de novas especies, acceso aos
resultados das análises das reses efectuadas polo LASAPAGA - integración
con MARIS -, modificación équidos, melloras de trámites rexistrados, busca de
reses, servizo web para BOAGA, ...), etc.
Así mesmo traballarase en potenciar o uso desta canle como principal punto de
comunicación e servizos co sector (incremento tramitación telemática)

Área responsable:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais
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Actividade:

Descrición:

Actividades 2016:

5.5.3 Desenvolvemento ou mantemento e evolución de varios sistemas
que dan soporte á xestión
Mantemento e evolución de varios sistemas de información da Consellería
do Medio Rural no eido agropecuario.
As principais actuacións previstas son:
 Implantación de novas versións da aplicación de xestión de xestión dos
laboratorios de sanidade animal de Galicia – LASAPAGA (MARIS) e novas
funcionalidades
 Dseenvolvemento dun novo sistema integral para a xestión das Asociacións
de Defensa Sanitaria Gandeira (ADSGs), baseado no actual aplicativo
FICADI utilizado polos veterinarios de Tragsatec, con melloras tecnolóxic as
e funcionais de calado sobre o sistema actual, entre as que se atopan a
planificación e seguimento das actividades e a utilización de tecnoloxías
móbiles (tablets/smartphone) no desenvolvemento dos controis sanitarios
por parte dos veterinarios
 Finalizar a migración de datos e a introdución do histórico (papel) para a
posta en marcha definitiva do Rexistro de Industrias Agrarias de Galicia
(RIGA)
 Desenvolvemento dun novo sistema de xestión de axudas a produtores do
eido de industrias agrarias (AXIPRO) para a xestión da convocatoria de
axudas 2016
 Análise, toma de requisitos e desenvolvemento (SFD) do Libro de Rexistro
de Contabilidade Vitivinícola
 Análise dun sistema para a xestión dos libros xenealóxicos, en conexión
coas asociacións xestores das razas autóctonas

Área responsable:

Actividade:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

5.5.4 Seguridade e auditoría informática do FOGGA

Descrición:

Cumprimento das obrigacións normativas do FOGGA, en relación á xestión de
fondos europeos agrícolas, en materia de seguridade de sistemas de
información (ISO 27002)

Actividades 2016:

Continuar dando soporte ao cumprimento das obrigas do FOGGA en canto á
seguridade dos sistemas de información no tratamento da xestión das axudas
europeas:
 Soporte no cumprimento das obrigas legais no ámbito de seguridade da
información do FOGGA (revisión activos e procedementos, análise e plan de
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tratamento de riscos, revisión de probas e plan de continuidade, …). ISO
27002/LOPD/ENS
 Consolidación e valoración da Implantación e apor te documental dun
Sistema de Xestión de Seguridade da Información (SXSI) segundo a norma
ISO 27001:2013, nos eidos da contabilización e pagamento do organismo
autónomo FOGGA e posible extensión a outros ámbitos (SFD)
 Soporte para as auditorías internas e externas de revisión de cumprimento
 Desenvolvemento e soporte do Comité de Seguridade da Consellería do
Medio Rural
Área responsable:

Actividade:

Descrición:

Actividades 2016:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

5.5.5
Implantación dun novo sistema de información para o
almacenamento e xestión da información de concentración parcelaria
(fase I).
Dispoñer dun novo sistema de información (INFOCOP) cunha arquitectura
tecnolóxica actual que permita o apoio no almacenamento e xestión da
información das fases dos acordos de concentración parcelaria de Galicia,
incluíndo a introdución e o procesamento das zonas abertas e o soporte no
desenvolvemento funcional de requisitos para a evolución do sistema de cara á
nova Lei (METAGA)
 Sistema de información para o almacenamento e xestión da información das
fases dos acordos de concentración parcelaria de Galicia, con referencia á
xestión dos acordos de concentración (estudo de alegacións e atribucións,
modificacións, xeración e entrega de documentación, recursos , proposta de
resolución e modificación segundo resolución da administración) e aos
títulos de propiedade
 Procesamento e introdución no sistema dos datos e información de 73 zonas
actualmente en proceso de concentración.
 Elaboración dunha proposta de procedementos técnicos específicos e
requisitos de acordo ao Anteproxecto de Lei de Mellora da Estrutura
Territorial Agraria en Galicia (en adiante METAGA) que poderá ser a
información de entrada para unha segunda fase do proxecto

Área responsable:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais
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Indicadores asociados:
Acción

Mantemento e
evolución da Oficina
Agraria Virtual e dos
sistemas
relacionados coa
Política Agraria
Común

Melloras de
instrumentos de
xestión

Indicador

Valor 2016

% de tramitación telemática dos servizos
dispoñibles na OAV mediante canle non
presencial (incluído 012)

93%

Sistema de xestión de axudas plurianuais
(agroambientais)

Implantada

Novo sistema de información integral na xestión
contable do FOGGA (SICOP)

Implantado

SGAPAC 2.0 (e declaración gráfica asociada)

Implantada

REAGA (fases II e III)

Implantado

Sistema de xestión de Seguridade Alimentaria
nas producións Gandeiras (SEGAL)

Implantado

Posta en producción de BIGAN
Adaptación de FICADI para xestión de mostras
das ADSG
Sistema de xestión de axudas a produtores
(industrias agrarias)
% de tramitación telemática da información de
análise de mostras xestionada polo LASAPAGA

En uso
Analizado

En desenvolvemento

80%

Seguridade e
auditoría informática
do FOGGA

Cumprimento ISO 27002 (FEADER)

Portal PDR

Estado do sistema (FEADER)

Implantado

Desenvolvemento
rural

Sistema de información de xestión de
concentración parcelaria (Fase I)

Implantado
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Obxectivo 5: EconomiC-IT

5.6 Impulsar a xestión integral dos recursos forestais
A finalidade deste plan está orientada a desenvolver novos servizos e instrumentos que
permitan ao sector forestal galego facer uso das tecnoloxías da información, tanto n a súa
relación coa administración, coma na súa propia xestión, impulsando en paralelo
ferramentas de apoio na prevención e extinción de incendios forestais de Galicia
Obxectivos
 Implantar o acceso electrónico aos procedementos do sector forestal
 Evolucionar e deseñar novos sistemas e funcionalidades nos sistemas de xestión de
incendios
 Impulsar sistemas de detección e vixilancia de incendios forestais e aplicacións de
soporte no dispositivo de extinción de incendios / PLADIGA.
 Consolidar a infraestrutura de xestión de incendios no CPDi.

Actividades:
Actividade:

5.6.1 Mantemento e desenvolvemento de servizos no sector forestal

Descrición:

Desenvolvemento de novos servizos e instrumentos de xestión establecidos na
Lei de Montes e posteriores Decretos asociados (aproveitamentos e cortas,
instrumentos de ordenación forestal, proximamente reinvestimento no monte);
así como de sistemas que permitan unha xestión mais eficiente tanto
internamente, como na relación telemática da administración con terceiros.

Actividades 2016:

Entre as principais actuacións a desenvolver cabe destacar as seguintes:
 Melloras e implementación de novas funcionalidades no sistema de
comunicación web de cortas de madeira privadas (CORWEB). Potenciar
Chave365, acreditación da petición de permiso, mellora na integración coa
carpeta do cidadán, mellora no procedemento de atención de incidencias,
conexión con outros aplicativos, etc
 Soporte e melloras funcionais e tecnolóxicas de distintos aplicacións no eido
forestal, entre outros: Modificación de ORDFOR para recoller as auditorías
forestais e a integración con XORFOR, adaptación de CONMON_FEAMON
ao eido de incendios, cambios de cultivo,..
 Análise

e
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reinvestimento no monte (pendente Decreto) e outras melloras (deslindes,
fondos de mellora) e rexistros asociados a REXMON
 Análise e integración dun novo sistema integral de contabilidade (contas)
nos montes (elencos), e integración co resto de aplicacións forestais
aplicables (CORPU, ACTDISP, CONMON,...)
 Adaptación da aplicación de xestión de axudas forestais (XAMON) ás novas
convocatoria e liñas de axuda a xestionar no 2016 (adaptación de liñas 11,
14 e 15), migración a nova plataforma tecnolóxica e novas liñas de axuda
aínda en definición (proxectos e instrumentos de ordenación forestal e
deslindes)
 Implantación (fase 1) dunha nova aplicación de sanidade e vitalidade forestal
- SAVIFOR (1T2016) e extensión do proxecto a novas pragas
 Implantación dun Sistema de Presentación e Administración do Plan de
Ordenación e Xestión Forestal - XORFOR (1T2016)
 Implantación dun sistema de xestión das cortas públicas de madeira –
CORPUB (2T2016)
 Modificacións no Rexistro de Industrias Forestais de Galicia - RESFOR, en
liña cos modificacións habilitadas polo RD do MAGRAMA
 Outros proxectos pendentes de priorización (terreos forestais de pastoreo,
visor forestal, melloras RXMVMC,...)
Área responsable:

Actividade:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

5.6.2 Mantemento e desenvolvemento de servizos na loita contra os
incendios forestais

Descrición:

Desenvolvemento de servizos e sistemas que permitan facer uso eficiente das
tecnoloxías da información e das comunicacións na loita contra os incendios
forestais, tanto no soporte dos medios humanos e técnicos como na
explotación da información de referencia.

Actividades 2016:

Entre as principais actuacións desenvolvidas neste sistema de información
cabe destacar as seguintes:
 Modificación Soporte evolutivo das aplicación de xestión de incendios con
tecnoloxía PHP (Queimas Controladas, Diario de Lumes, inventario e
infraestruturas, xestión de quendas, diario de lumes, convenios, inventario,
xeorecursos): integración/incorporación no novo sistema integral de xestión
de incendios (Xeocode 2.0)
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 Atención de incidencias e ordes de traballo mediante un Centro de Atención
a Usuario Específico (CAU-Incendios), reforzado durante a campaña de
incendios (4 meses). Especial apoio na implantación da rede dixital de
emerxencias e novos aplicativos
 Migración e consolidación final na nova infraestrutura corporativa de
AMTEGA (CPDi e CPDr) das aplicacións e sistemas de incendios
pendentes: SMS2Alcaldes, XeoAdmin, CYGYMR
 Implantación das funcionalidades, sistemas e terminais da nova rede de
emerxencia de Galicia no eido de incendios. Análise de extensión de
cobertura, novas frecuencias, formación e implantación da nova rede en
incendios
 Consolidación da renovación tecnolóxica dos posicionadores fixos e
substitución dos posicionadores móbiles do operativo de extinción de
incendios
 Continuar dando soporte ao mantemento da rede Wimax
Área responsable:

Actividade:

Descrición:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

5.6.3 Implantación dun novo sistema integral de xestión e atención do
dispositivo de incendios e novas funcionalidades (IDE, solucións en
mobiilidade, …)
Dispoñer dun novo sistema de información (Xeocode 2.0) cunha arquitectura
tecnolóxica actual que permita unha mellor eficiencia e a prestación de
servizos acorde ás necesidades do dispositivo de prevención e exti nción de
incendios, posibilitando ademais a incorporación de novas funcionalidades
• O proxecto conta coas seguintes fases:
- Fase I. Funcionalidades actualmente dispoñibles nas aplicacións núcleo
(Xeocode e XLumes) implantadas no novo sistema
- Fase
II.
Resto
de
funcionalidades
(desenvolvemento /integración das existentes)

das

aplicacións

satélites

- Fase III. Definición de novas funcionalidades e melloras para a
Implementación de aplicacións de mobilidade, traballo desconectado en
campo, funcionalidades XIS (3D) e integración nunha nova Infraestrutura de
Datos Espaciais (IDE)
Actividades 2016:

 Está previsto consolidar no 1T2016 as fases 1 e 2 para preparar a súa posta
en produción de cara á campaña de incendios 2016.
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 Análise durante 2016 de novas funcionalidades a incluír no sistema 2.0 (fase
3)
Área responsable:

Actividade:

Descrición:

Actividades 2016:

Área responsable:

Actividade:

Descrición:

Actividades 2016:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

5.6.4
Posta en funcionamento de sistemas automáticos de detección
temperán/axuda no seguimento de incendios
Dispoñer de sistemas automatizados de detección temperán e seguimento de
incendios forestais mediante o uso de distintas tecnoloxías (óptica, térmica,
infrarroxos) e procesamento avanzado de imaxes; avaliando a súa
operatividade e extensión.
Definir e implementar a extensión e pilotaxe de diversos sistemas
(tecnoloxías) para a campaña de incendios 2016 con diferentes zonas
territoriais de implantación:
•

Instalación dos elementos hardware/software nas zonas a determinar

•

Posta en funcionamento, configuración e parametrizacion do sistema

•

Testeo do sistema durante a campaña de incendios

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

5.6.5
Mellora da xestión telemática no ámbito da Formación e
Innovación Agroforestal
Mellorar a xestión telemática no eido de competencias da SX Formación e
Innovación Agroforestal.
Impulso de diversos sistemas de xestión que permitan mellorar a xestión
de distintas áreas e/ou dar cumprimento a obrigas legais, entre outras:
- Implantación final das novas versións da Aplicación de xestión de
información dos Laboratorios Agrarios e Fitopatalóxicos de Galicia
(LAFIGA) e da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (EVEGA)
(LIMS , LIMPUB)
- Proxecto de mellora da información de xestión dos cursos de formación
agroforestal
- Implantación dun sistema de información para a tramitación e xestión de
ordes de axuda de axuda para o Servizo de Transferencia Tecnolóxica,
Estudos e Publicación (MR331A, MR330B e accións do plan de
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transferencia tecnolóxico. Estimación desenvolvida
- Definición e implementación dunha plataforma de teleformación no eido
agrario , en liña cos compromisos do novo Plan de Desenvolvemento Rural
de Galicia 2015-20120, recentemente aprobado.
- Análise do proceso de informatización do Departamento de Calidade do
INGACAL (declaracións de industrias en proceso de certificación)
Área responsable:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

Actividade:

5.6.6

Descrición:

Actividades 2016:

Outros sistemas/melloras tranversais

Mellorar a xestión telemática no eido de competencias da SX Formación e
Innovación Agroforestal.
 Completar a renovación de equipamento microinformático, con especial
atención ao eido de incendios
 Mellora das conexións da rede corporativa de comunicacións nos distritos
forestais (RCXG)
 Compartición de infraestruturas e ubicación con RETEGAL para os pilotos de
detección temperán e seguimento e outras redes de comunicacións
empregadas por incendios

Área responsable:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais, Area de Infraestruturas e
Telecomunicacións, Area de Modernización das AAPP

Indicadores asociados:
Acción

Indicador
% de solicitudes de cortas de madeira
comunicadas de xeito electrónico

Desenvolvemento de
servizos no sector
forestal

Sistema de Presentación e Administración do
Plan de Ordenación e Xestión Forestal e xestión
de cortas públicas de madeira (XORFOR E
CORPUB)
% de solicitudes de queimas de rastroxos
agrícolas amoreados comunicados
electronicamente
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En uso

35% (>50%
incluíndo IVR)
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Instrumentos de apoio
para o dispositivo de
prevención e
extinción de
incendios

Sistema de Xestión de Sanidade e Vitalidade
Forestal (SAVIFOR)

En uso

Implementación dun novo sistema de xestión integral
de incendios. (XEOCODE 2.0)

En uso

Nº de actuacións e partes de servizo (remotos e
presenciais) atendidas dende o centro de atención a
usuarios de incendios

4.000

Implantación da rede dixital de emerxencias e
sistemas e terminais asociados
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Obxectivo 5: EconomiC-IT

5.7 Potenciar a plataforma de xestión de servizos para o sector
da pesca e do mar
Este plan oriéntase a consolidar e impulsar os servizos que permitan ao sector do mar
facer uso das novas tecnoloxías, tanto na súa relación coa administración, como con
terceiros; mellorando os procedementos do sector a través do emprego das TIC.
Obxectivos
 Automatización e simplificación de procedementos e servizos de xestión, e
trazabilidade a través da Plataforma Tecnolóxica da Pesca (PTP) , así como
obtención de información analítica e cadros de mando a partir da mesma
 Consolidar servizos de informatización e automatización en lonxas e confrarías,
incluíndo a extensión de puntos de autoservizo (TICPESC)
 Estender os traballos de campo e o acceso aos servizos da PTP mediante
dispositivos móbiles
 Ferramenta integral de xestión dos plans de formación e titulación do sector
 Posta en marcha dos sistemas e servizos electrónicos que permitan impulsar a
tramitación electrónica nos procedementos vinculados ao sector da pesca (plans de
explotación marisqueiro, acuicultura, permisos de marisqueo a pé, rexistros de
entidades, …) (*SFD)

Actividades:
Actividade:
Descrición:

Actividades 2016:

5.7.1 Desenvolvemento de servizos no sector da pesca e do mar
Desenvolvemento de novos servizos e instrumentos que permitan ao sector
facer uso tecnoloxías da información tanto na súa relación coa administración
como con terceiros, mellorando a xestión e explotación da mesma
 Mantemento e soporte evolutivo da Plataforma Tecnolóxica de Pesca (PTP).
(pescadegalicia.com). Mantemento evolutivo e aplicativos relacionados,
novos contidos, soporte, explotación de información. Portal do s ector:
pescadegalicia.gal
 Soporte e atención a usuarios do equipamento e software de lonxas e
confrarías que fan uso da contorna tecnolóxica periférica da PTP
(CAU_Lonxas). Atención de incidencias, mantemento preventivo e
correctivo.
 Avaliación da extensión na Implantación dun piloto de comercialización e
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poxa
 Extensión do modelo de extracción analítica de información (BI) no eido da
PTP
 Mantemento evolutivo da nova aplicación para a xestión de partes de
incidencias da SX de Gardacostas (GARCOS) (creación e búsquedas de
partes, informes, táboas mestres cargos, mellora xestión de axentes e
medios, parte diario de comunicación, entre outras)
 Desenvolvemento dun novo sistema de xestión de plans de explotacións
marisqueira e recursos específicos. (Sistema de información que dea
soporte á xestión - outorgamento e renovación - das habilitacións para a
extracción dos recursos marisqueiros - moluscos bivalvos e recursos
específicos - e ao seguimento dos plans de explotación e de xestión destes
recursos)
 Soporte e evolución técnica do sistema de información soporte da marca de
calidade PescadeRías (servizo instalado nas lonxas e sistema web de
trazabilidade
central)
e
do
portal
promocional
asociado
((http://deondesenon.xunta.es). Extensión aos novos axentes incorpora dos a
esta marca de calidade.
 Desenvolvemento (Fase 1) do Rexistro de Buques de Galicia. Substituirá ao
actual SXPA e aplicación complementaria (Xestión de permisos de
Explotación - GPE). Require cambios normativos e de procedementos.
Proxecto a dous anos
 Desenvolvemento dun novo sistema de xestión de axudas e portal de propio
para os Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP), no marco do
novo Programa Operativo do FEMP (*)
 Soporte/Desenvolvemento de portais de promoción de difusión de produtos
do mar e aplicacións para mercados virtuais (Android, IOS, Windows
Mobile): W_SABOR: Web promocional para o consumo de peixe en idade
escolar; W_BONITO: Web promocional do bonito do norte fresco; ALIBEN:
Web promocional dentro do Plan Proxecta para a mellora dos hábitos
alimenticios do alumnado; BOCATA: Web promocional de productos da
conserva
 Desenvolvemento dun novo sistema de xestión dos permisos de marisqueo a
pé (PMP), incluíndo a xestión con embarcacións auxiliares. Substituirá ao
actual SXPA e a aplicación PMP mediante unha aplicación web de xestión
interna. Proxecto a dous anos. Concesión, cambios, renovación, suspensión
temporais.
 Implementación e evolutivo da Aplicación de xestión de pesca fresca.
Módulo de cotizacións, integracións, informes, consultas públicas, fachada
de servizos web, adaptación ao novo Decreto de Comercialización, módulo
de conversión de formatos, ...
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 Desenvolvemento dunha Aplicación de xestión de pesca conxelada
 Implantación de proxectos de xestión de documentos telemáticos:
devolucións a orixe, traslados de moluscos bivalvos, xestión de recolección
de semente por parte de titulares de viveiros flotantes, xestión da actividade
do reparqueo (implantar documentos telemáticos na xestión do reparqueo de
moluscos bivalvos)
Área responsable:

Actividade:

Descrición:

Actividades 2016:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

5.7.2
Desenvolvemento de
investigación na área de mar

sistemas

no

ámbito

da

formación

e

Impulso sobre a acción formativa no sector do mar como panca para mellorar
os coñecementos neste sector; e apoio para o desenvolvemento da actividade
de investigación mariña (CIMA).
 Soporte no Desenvolvemento de novos cursos e convocatorias de
teleformación
 Posta en funcionamento do módulo de Formación do sistema de xestión da
formación pesqueira e do mar (XESTEN). Este sistema da resposta integral
á xestión dos procesos formativos que son competencia do Servizo de
Ensinanzas e Titulacións Naútico-Pesqueira (convocatoria de cursos,
matriculación, tribunais e avaliación de cursos, expedición de certificados de
aptitude; inspeccións de prácticas, alumnos, locais e medios implicados na
formación; e datos de alumnos, centros oficiais, academias homologadas e
entidades colaboradoras)
 Licenzas e mantemento asociado a distintos paquetes de software do Centro
de Investigacións Mariñas (CIMA): software de Xestión de bibliotecas
(Koha), Xestión de referencias bibliográficas (Endnote) e paquete estatístico
(Minitab); así como subscrición do acceso a bases de datos científicas
(World of Knowledge – FECYT)

Área responsable:

Actividade:
Descrición:

Actividades 2016:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

5.7.3 Terminais de autoservizo en lonxas e confrarías (TICPESC)
Potenciar a utilización dos puntos de autoxestión para servizos informáticos
nas lonxas galegas (TICPESC)
 Extensión no emprego dos TICPESC: Cómpre potenciar a utilización destes
terminais, con campañas específicas de difusión (Desenvolto informe de
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usos de terminais TICPESC 2015) así como avaliar
incorporación de novos documentos e servizos para o seu uso

a

potencial

 Extensión do sistema de pesada integrado en TICPESC, a partires dos dous
pilotos implementados en 2015 (Bueu e Portonovo)
 Análise da súa extensión ao eido de mobilidade (SFD)
Área responsable:

Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais

Indicadores asociados:

Acción
Impulso e mellora da
formación no sector do mar

Desenvolvemento de
servizos no sector da pesca
e do mar

Indicador

Valor 2016

Sistema integral de xestión das ensinanzas
náutico-pesqueira (XESTEN).

Implantado

Documentos telemáticos de pesca emitidos
na Plataforma Tecnolóxica da Pesca nos
terminais TICPESC

25%

Sistema de xestión de pesca fresca e
sistema de xestión de pesca conxelada

Desenvoltos

Xestión (outorgamento e renovación) das
habilitacións para a extracción dos recursos
marisqueiros; e desenvolvemento e
seguimento dos plans de explotación
marisqueira e xestión destes recursos

En
desenvolvemento

Novo sistema integral de Rexistro de Buques
de Galicia

En
desenvolvemento

Partes de servizo atendidos
(CAU_Cofradías/lonxas)
Novo sistema de permisos de marisqueo a
pe
Implantación de documentos telemáticos na
actividade de reparqueo de bivalvos
Novo portal e ferramenta asociada de
xestión dos Grupos de Acción Local do
Sector Pesqueiro (GALP)
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En implantación

Implantado

En
desenvolvemento
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Incremento de visitantes no portal
pescadegalicia.com

Innovación no sector do mar

Análise da extensión da solución de
comercialización e subhasta on line a novas
lonxas.
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Obxectivo 6: InfraTeleCom

6.1 Plan de Banda Larga 2020
A Estratexia Europa 2020 subliña a importancia do despregamento da banda larga
ultrarrápida para fomentar a inclusión social e a competitividade. O acceso ás redes de banda
larga ultrarrápida acada unha importancia estratéxica para o crecemento e a innovación en
todos os sectores da economía e convértese nunha panca clave para a cohesión social e
territorial.
Por todo isto, o Goberno Galego aprobou o pasado 1 de outubro de 2015 o Plan de Ba nda
Larga de Galicia 2020 (PDBL2020) que se enmarca na Axenda Dixital de Galicia 2020
asumindo o desafío de avanzar da conectividade á usabilidade no seu sentido máis amplo.
Así, o PDBL2020 establece o reto de acadar unha cobertura universal de banda lar ga con
velocidades crecentes para adaptarse aos novos modelos de uso e garantir o acceso e o
emprego de novos e cada vez máis sofisticados servizos dixitais.
Obxectivos
O Plan de Banda Larga de Galicia 2020 sustenta a súa estratexia na implantación dunha
combinación de medidas de diferentes ámbitos e con obxectivos identificados: innovación,
eficiencia e intelixencia:
 INNOVACIÓN. Promover o acceso á banda larga de alta velocidade para todos .
Impulsaranse accións orientadas a promover a extensión, modernización e innovación
das redes de telecomunicación da Comunidade: incentivando o despregamento de redes
de 100Mbps e 30Mbps nas zonas sen cobertura nin previsión para os próximos anos e
executando medidas que faciliten a universalización da banda larga de 30Mbps
especialmente nas zonas máis illadas
 EFICIENCIA. Garantir un entorno favorable para a extensión eficiente de redes
Articularanse medidas facilitadoras e de coordinación de axentes que contribúan a
mitigar as barreiras económicas, temporais e burocráticas que inciden no
desenvolvemento dos servizos de banda larga: promovendo a utilización máis intensiva
das infraestruturas físicas existentes, reforzando a colaboración nos planeamentos e
obras civís, racionalizando os trámites administrativos e fomentando a instalación de
infraestruturas adaptadas á alta velocidade dentro dos edificios.
 INTELIXENCIA. Favorecer a integración intelixente da sociedade na economía dixital.
En aliñamento coa estratexia de inclusión dixital desenvolveranse accións para
contribuír á alfabetización dixital e tamén para evolucionar no nivel de madurez dixital
que teñen a día de hoxe a cidadanía e empresas da Comunidade. E á súa vez,
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continuarase co impulso de políticas que contribúan á difusión e desenvolvemento
continuo dunha oferta de servizos e solucións dixitais atractiva para os usuarios e o
sector empresarial.

Actividades:
Actividade:

6.1.1 Axudas para a extensión de redes de acceso de banda larga
ultrarrápida.

Descrición:

Desenvolvemento das medidas de despregamento de redes de banda larga
ultrarrápida do PDBL2020.
No ano 2016 porase en marcha a primeira destas medidas para a extensión de
redes de 100Mbps nas zonas con alta demanda e sen cobertura nin previsión para
os próximos anos.

Actividades 2016:

 Publicación da convocatoria de axudas, e comezo dos despregamentos, para
a extensión de redes de 100Mbps en polígonos e parques empresariais de
Galicia que carecen deste servizo. Esta medida permitirá dotar de cobertura
a 13 polígonos xa no ano 2016, acadando un total de 60 po lígonos con
cobertura de redes de 100Mbps xa nos primeiros meses de execución dos
despregamentos.

Área responsable:

Área de Sociedade Dixital

Actividade:

6.1.2 Impulso da incorporación de infraestruturas de redes de banda larga
nos edificios públicos

Descrición:

Desenvolvemento do disposto no artigo 9 da Lei 3/2013, do 20 de maio, de impulso
e ordenación das infraestruturas de telecomunicacións de Galicia, sobre a
determinación dos requisitos comúns de deseño das infraestruturas de
telecomunicacións dos edificios públicos das Administración Autonómica para
asegurar que ofrezan un axeitado nivel de calidade e fiabilidade, implantación e
certificación.

Actividades 2016:

 Publicación do Decreto que asegurará que as dependencias da Administración
xeral e o sector público autonómico conten coas infraestruturas necesarias
para soportar as comunicacións internas e o acceso aos servizos de
telecomunicacións.
Esta normativa garantirá a
incorporación
das
infraestruturas de comunicacións na fase de construción dos novos edificios, o
que suporá un importante aforro fronte a súa execución a posteriori.
 Publicación da guía, derivada do decreto anterior, de especificacións técnicas
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de deseño, instalación e certificación que deberá cumprir calquera proxecto de
implantación de infraestruturas de telecomunicacións en edificios públicos das
Administración Autonómica.
Área responsable:

Área de Sociedade Dixital

Actividade:

6.1.3 Impulso da incorporación de infraestruturas do Fogar Dixital na
vivendas de nova construción

Descrición:

Desenvolvemento do disposto no artigo 11 da Lei 3/2013, do 20 de maio, de
impulso e ordenación das infraestruturas de telecomunicacións de Galicia, sobre a
inclusión das infraestruturas necesarias nas vivendas de nova construción para
posibilitar a implantación dos servizos propios do Fogar Dixital.

Actividades 2016:

 Cooperación coa Consellería competente en materia de vivenda para a
publicación do Decreto polo se obrigará, durante a fase de construción das
vivendas, á instalación da infraestrutura e equipamento necesario para permitir
a posibilidade de incorporar as funcionalidades propias do Fogar Dixital. Esta
normativa establecerá as especificacións técnicas mínimas de aplicación para
as infraestruturas e os equipamentos que se preinstale nas vivendas así como,
o nivel de Fogar Dixital mínimo que deberá garantir a preinstalación.

Área responsable:

Área de Sociedade Dixital

Actividade:

6.1.4 Colaborar coas Administracións Locais para crear un entorno máis
favorable o desenvolvemento das redes públicas de comunicacións
electrónicas

Descrición:

Harmonizar as normas e os procedementos administrativos de carácter local para
atraer o investimento dos operadores e facilitar o despregamento de redes
públicas de telecomunicacións por medio da homoxeneización e racionalización
das normas e procedementos administrativos..

Actividades 2016:

 No ano 2016 continuará o servizo de asesoramento dirixido aos Concellos
sobre normativa e solucións técnicas para o despregamento de infraestruturas
de telecomunicación, que ten como principal obxectivo facilitar e axilizar as
tarefas da Administración Local que inciden nos despregamentos das redes.
Trátase dun equipo de traballo específico, integrado por enxeñeiros de
telecomunicación, que ofrece soporte centralizado e permanente ás entidades
locais para resolver dúbidas sobre a aplicación da normativa e cuestións
técnicas da implantación dos equipamentos de telecomunicación que afectan
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as actividades das Administracións locais.
 Elaboración dun modelo de ordenanza tipo de telecomunicacións que abarque
as infraestruturas radioeléctricas e cableadas, que incorpore as novidades
tecnolóxicas e normativas dos últimos anos, e ademais, que estea adaptado á
normativa autonómica propia de protección do territorio, do medio ambiente e
do patrimonio histórico-artístico. Así, os concellos dispoñerán dun instrumento
que lles axudará a establecer condicións urbanísticas e ambientais axeitadas
para que o desenvolvemento das telecomunicacións.
 Modificación da Guía redactada no ano 2013 na que se recompilaban unha
serie de recomendacións e boas prácticas para os Concellos no ámbito do
despregamento de infraestruturas de telecomunicación. Actualizaranse e
completaranse os conceptos descritos na guía recollendo todos os aspectos e
cambios normativos de interese para a Administración Local.
Área responsable:

Área de Sociedade Dixital

Actividade:

6.1.5 Rexistro demandantes (ReDe)

Descrición:

Ferramenta web de consulta que proporciona información sobre os servizos
dispoñibles nun determinado enderezo e, así mesmo, permitirá rexistrar demandas
de conectividade.

Actividades 2016:

 Modificación do Rexistro de Demandantes (ReDe) para poñer a disposición dos
usuarios información sobre a cobertura de banda larga ultrarrápida existente
nunha localización e ampliar as funcionalidades que presenta a día de hoxe
esta ferramenta adaptándoa ás necesidades actuais.

Área responsable:

Área de Sociedade Dixital

Actividade:

6.1.6 Servizos da oficina banda larga para apoiar o desenvolvemento das
actuacións da AMTEGA en materia de telecomunicacións

Descrición:

A oficina de banda larga constitúese como o principal punto de referencia para dar
resposta ás necesidades particulares sobre banda larga dos axentes implicados e
dos cidadáns e ademais, centraliza e canaliza toda a información referente á
banda larga permitindo dispor dunha visión global e apoia á AMTEGA na definición
e posta en marcha das actuacións do PDBL2020.

Actividades 2016:

 Apoiar e dar soporte ao desenvolvemento das actuacións da Amtega en materia
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de telecomunicacións a través da oficina do plan de banda larga que é un punto
de referencia para dar resposta ás necesidades particulares dos axentes
implicados no PDBL2020.
Área responsable:

Área de Sociedade Dixital

Indicadores asociados:
Actividade
Despregamento de
infraestruturas

Indicador


Polígonos con redes de nova xeración de
100Mbps
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Obxectivo 6: InfraTeleCom

6.2 Potenciación de RETEGAL como operador de vangarda
Este programa consiste en dotar dos medios e recursos necesarios ao operador público
RETEGAL co obxectivo de crear unha rede de infraestruturas, sistemas e se rvizos de
telecomunicacións capaz de ofrecer soporte ás redes de banda larga de diversos operadores
presentes no rural e tamén, á televisión dixital terrestre e á rede de emerxencias de Galicia.
Neste senso, nos últimos anos levouse a cabo a potenciación do operador público mediante a
adecuación e ampliación das súas infraestruturas chegando a acadar un total de 281
emprazamentos e 1.855Km de fibra óptica.
Grazas a isto, Retegal é hoxe nunha ferramenta clave para o despregamento de redes sen
fíos de banda larga nas zonas máis illadas da Comunidade.
O aproveitamento desta rede pública contribuíu a acelerar e a maximizar a eficiencia dos
despregamentos de banda larga de cando menos 2Mbps levados a cabo no rural,
concretamente no marco do Plan de Banda Larga 2010 – 2013.
Non obstante, nos próximos anos continuará a xogar un papel clave no despregamento
previsto de redes de banda larga ultrarrápida. A súa densa rede de emprazamentos situados
por toda Galicia facilitará a chegada da cobertura de alta velocidade a aqueles lugares máis
illados.
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Obxectivo 6: InfraTeleCom

6.3 Modernización de las Redes del sector público autonómico
Este programa persegue a optimización da xestión e contratación das redes do sector público
autonómico e farase a través de 4 subprogramas “definición da arquitectura tecnolóxica das
redes e servizos telco”, “mellora dos procesos de xestión e control do gasto”, “mellora de
xestión dos servizos e redes de telecomunicación” e “a integración de redes na RCXG (Rede
Corporativa da Xunta de Galicia)”
Ademais mediante este programa pretendese o impulso das infraestruturas de soporte da
rede corporativa. Esta iniciativa consiste nunha serie de proxectos como a mellora da
conexión dos xulgados ordinarios, mellorar a velocidade de acceso dos centro s da rede
corporativa da RCXG, aumentar a velocidade dos centros educativos do proxecto ABALAR ou
mellorar as infraestruturas no CPD Integral da Xunta de Galicia.
Por último pretende a mellora dos servizos ofrecidos aos usuarios. Esta iniciativa inclúe
proxectos como a instalación de liñas de respaldo nos principais Centros Remotos, ou a
mellora na seguridade coa reestruturación da electrónica de comunicacións do CPD de
respaldo.

Obxectivos
 A optimización da xestión e contratación das redes do sector público autonómico
 O impulso das infraestruturas de soporte da rede corporativa.
 A mellora dos servizos ofrecidos aos usuarios

Actividades:
Actividade:

6.3.1 Centro de Xestión de Rede

Descrición:

É o servizo de administración da rede corporativa, soporte aos usuarios e
supervisión dos niveis de servizo.

Actividades 2016:

 Continuarase coa prestación do servizo de administración da rede corporativa,
e ampliarase o equipo de traballo para asumir o incremento no volume de
equipos xestionados.
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 Renovación da súa Certificación de Calidade ISO 9001.
 Inicio da elaboración
Telecomunicacións.

dun

plan

estratéxico

de

mellora

na

Rede

de

Area responsable:

Área de Infraestruturas e Telecomunicacións

Actividade:

6.3.2 Dotación de conectividade ultrarrápida a tódolos centro s educativos

Descrición:

Dotación de conectividade de 100 Mbps a tódolos centros educativos a través do
“convenio multilateral de colaboración entre o ministerio de educación, cultura e
deporte, a axencia para a modernización tecnolóxica de Galicia, a Con sellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, e a entidade
pública empresarial Red.es para a extensión do acceso á banda ancha ultrarrápida
dos centros docentes españois”

Actividades 2016:

Durante o ano 2016 licitarase o concurso público para acadar unha conectividade
ultrarrápida para todos os centros públicos con ensinanzas de educación primaria
e secundaria de Galicia que non teñan este tipo de conexión actualmente,
afectando por tanto a máis de 800 centros, dotándoos tamén de accesos wifi co
obxectivo de facilitar a conexión á rede dos alumnos dende tódalas aulas, de forma
que se poda facer un uso efectivo dos servizos de banda ancha .
Está previsto o remate das actuacións para o 31 de decembro de 2017

Area responsable:

Área de Infraestruturas e Telecomunicacións

Actividade:

6.3.3 Servizo de rede de telecomunicacións corporativa da Xunta de Galicia

Descrición:

Prestación do servizo de rede de telecomunicacións (datos e telefonía) que
comunique os diferentes centros da rede corporativa da administración
autonómica.

Actividades 2016:

En 2015 iniciouse a prestación do servizo do novo contrato de telecomunicacións
da Rede Corporativa da Xunta de Galicia, que ten como alcance o servizo de
telecomunicacións de datos, telefonía fixa e telefonía móbil dos usuarios e centros
da Xunta de Galicia, así como doutros centros aos que a Xunta de Galicia lles
proporciona servizo.
Dentro do alcance deste contrato, ao longo de 2016 poñeranse en servizo, entre
outras, as seguintes melloras:
 Continuarase incrementando o ancho de banda dos centros conectados á Rede
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Corporativa da Xunta de Galicia.
 Integraranse na rede corporativa os servizos de telefonía de preto de 1.400
centros públicos, o que mellorará a xestión das telecomunicacións e do servizo
co que contan actualmente
 Actualizaranse as centralitas de telefonía fixa, dotando á Rede Corporativa de
mais funcionalidades.
 Implantarase unha ferramenta de comunicacións unificadas.
Area responsable:

Área de Infraestruturas e Telecomunicacións

Actividade:

6.3.4 Subministro de equipamento wifi para os centros educativos da Xunta
de Galicia

Descrición:

Subministro de equipamento wifi para os centros docentes públicos non
universitarios ubicados na Comunidade Autónoma de Galicia.

Actividades 2016:

Dotación e despregue da infraestrutura de rede necesaria para que en todas as
aulas dos centros educativos con educación primaria e secundaria se poda facer
un uso efectivo dos servizos de banda ancha, dotándoos de accesos wifi para
facilitar a conexión á rede dos alumnos dende tódalas aulas.

Area responsable:

Área de Infraestruturas e Telecomunicacións

Actividade:

6.3.5 Subministro de cableado e equipamento de telecomunicacións para a
mellora da dispoñibilidade, seguridade e rendemento da Rede Corporativa da
Xunta de Galicia

Descrición:

Subministro de cableado e equipamento de comunicacións para a mellora da Rede
Corporativa da Xunta de Galicia

Actividades 2016:

 Renovación da electrónica de comunicacións dos edificios administrativos e
ampliarase a súa capacidade.
 Dotación de tarxetas supervisoras redundantes ós equipos nodais dos Centros
de Proceso de Datos principal e redundante da Rede Corporativa da Xunta de
Galicia, para mellorar a dispoñibilidade dos servizos aloxados nas salas de
comunicacións.
 Licitación dun acordo marco para o subministro sucesivo de cableados
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estruturados para a rede corporativa da Xunta de Galicia
 Licitación para a adquisición dunha ferramenta que facilite a xestión de
infraestruturas (principalmente cableados) nos edificios conectados á Rede
Corporativa da Xunta de Galicia.
Area responsable:

Área de Infraestruturas e Telecomunicación

Indicadores asociados:
Código actividade
Indicador

Valor 2016

Acción

Servizo de rede de
telecomunicacións corporativa da
Xunta de Galicia



% Dispoñibilidade da rede de sistemas de
comunicacións na Xunta de Galicia

99,95%



Velocidade media de acceso na rede
corporativa (Mbps)

83 Mbps



% de centros administrativos conectados á
rede corporativa



Velocidade media de acceso nas sedes
xudiciais (Mbps)

123 Mbps



Ancho de banda medio da rede de acceso
Educativa

60 Mbps
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Obxectivo 6: InfraTeleCom

6.4 Constitución dun servizo integral de comunicacións de
emerxencias de Galicia
A finalidade fundamental deste programa consistirá no despregamento dun servizo de
comunicación de emerxencias que posibilite dispor dos medios adecuados para a resolución de
situacións de urxencias ou de catástrofes.
Obxectivos
 A definición do modelo de xestión.
 O despregamento do servizo.

Actividades:
Actividade:

6.4.1 Consolidación da Rede Dixital de Emerxencias e Seguridade de Galicia

Descrición:

Esta rede integra nun mesmo sistema a todos os colectivos que participan nas
emerxencias, mellorando a súa coordinación e garantindo as comunicacións en
situacións extremas ou de saturación.
Durante o ano 2016 consolidarase o uso da rede, incrementando o número de
usuarios e analizando as posibles melloras de cobertura da rede.

Actividades 2016:

 Durante o ano 2016 incrementarase de forma significativa o número de
usuarios conectados á rede, incorporándose un volume moi importante de
concellos, o que facilitará a coordinación das emerxencias entre os dispositivos
autonómicos (112, Axencia Galega de Emerxencias, Policía autonómica, 061,
Defensa Contra incendios forestais,...) cos dispositivos locais (policía local,
consorcios de bombeiros, protección civil, GES, ...).
 Tamén está previsto iniciar o estudio de viabilidade da mellora de cobertura da
rede, co obxecto de chegar con cobertura a zonas prioritarias onde esta
cobertura poida ser deficiente.
 A finais de 2016 está previsto iniciar a redacción do desenvolvemento
normativo do uso da rede de emerxencias mediante un decreto polo que se
regulen as condicións de uso dá rede de seguridade e emerxencias de Galicia,
de xeito que se desenvolvan as condicións e termos para a posta a disposición
dá Rede de Emerxencias e Seguridade ao resto de administracións públicas de
Galicia con competencias en materia de seguridade, protección civil e
emerxencias, etc. (administración local...)

Area responsable:

Área de Infraestruturas e Telecomunicacións
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Actividade

6.4.2 Dotación de terminais Tetra para a Xunta de Galicia

Descrición:

Licitación dun novo Acordo marco para o subministro de terminais Tetra para a
Xunta de Galicia

Actividades 2016:

 Continuidade coa formalización de contratos derivados correspondentes ao
Acordo marco licitado en 2014 para o subministro de terminais Tetra para a
Xunta de Galicia.
 Licitación do novo acordo marco que permitirá aos distintos colectivos que
participan na xestión de emerxencias adquirir novos terminais para o uso da
Rede de Emerxencias en condicións moi favorables .

Area responsable:

Área de Infraestruturas e Telecomunicacións

Indicadores asociados:
Actividade
Consolidación da Rede Dixital de
Emerxencias e Seguridade de Galicia

Plan de Acción 2016. Programa de actuacións

Indicador


% de estacións base da rede de acceso
radio instaladas

Valor 2016
100 %
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Obxectivo 7: Medidas instrumentais de eficiencia e de cooperación

7.1 Consolidación de Axencia como órgano de xestión das TIC
Este obxectivo recolle, entre outras, aquelas actuacións tendentes á posta en marcha da
nova Axencia que, pola súa complexidade, non puideron ser finalizadas no período no que
estivo en vigor o Plan Inicial de Actuacións.
Neste obxectivo recollerase o proceso de consolidación dos servizos tecnolóxicos, o cal, se
levará a cabo de xeito gradual en tres fases.
 A primeira comeza coa constitución da Axencia incorporando os medios persoais,
materiais e competencias que correspondían á extinta Secretaría Xeral de
Modernización e Innovación Tecnolóxica e ás secretarías xerais da Presidencia, xunto
co persoal e os recursos TIC da Consellería de Presidencia, Administración Pública e
Xustiza. Esta primeira fase completouse no primeiro trimestre do ano 2012.
 Nunha segunda fase, que tivo lugar ao longo do exercicio 2012, adscribíronse á
Amtega os departamentos TIC doutras 5 consellerías: Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas; Economía e Industria; Cultura, Educación e Ordenación Universitaria;
Traballo e Benestar; e Medio Rural e do Mar.
 A terceira e última fase será a integración do persoal e orzamentos do resto de
organismos e departamentos TIC nun prazo máximo de catro anos.
Estas actuacións irán de xeito paralelo supoñendo unha reorganización do modelo de
prestación de servizos TIC, especialmente no caso dos centros periféricos. No que aborda un
proceso de integración dos medios persoais que prestan os servizos de soporte e atención,
nun único grupo que permita a optimización dos medios dispoñibles, garantindo a
especialización funcional naqueles ámbitos nos que sexa necesario.
Sen prexuízo do anteriormente exposto, a posta en marcha da Amtega como órgano de
xestión TIC para a consecución dun modelo de xestión áxil e eficiente conlevará a
optimización dos recursos existentes o que se traducirá, necesariamente, nunha redución dos
postos de estrutura con relación aos existentes nas distintas consellerías cu xos servizos se
integren na Amtega.
Obxectivos
 Integración dos medios persoais que prestan os servizos de soporte e atención, nun
único grupo que permita a optimización dos medios dispoñibles, garantindo a
especialización funcional.
 Optimización dos recursos existentes.
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Actividades:
Actividade:

7.1.1 Contrato plurianual de xestión

Descrición:

Elaboración e aprobación do II contrato plurianual de xestión.

Actividades 2016:



Elaboración e aprobación do contrato plurianual de xestión da Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia.

Area responsable:

Xerencia

Actividade:

7.1.2 Integración TIC

Descrición:

Esta actuación persegue a integración dos recursos e persoal TIC pendente de
integración na Amtega.

Actividades 2016:



Integración efectiva dos servizos, recursos e persoal TIC da seguinte entidade:
- Axencia Galega de Innovación

Area responsable:

Xerencia

Actividade:

7.1.3 Plan contratación centralizada

Descrición:

Elaboración dun plan de contratación centralizada dos distintos servizos TIC
competencia da Amtega

Actividades 2016:
Area responsable:



Desenvolvemento dun modelo de central de compras para a Amtega

Xerencia
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Indicadores asociados:
Actividade
Contrato plurianual de xestión
Integración TIC

Indicador

Valor 2016



Aprobación

Si



Nº de acordos de traspaso de recursos e servizos
TIC asinados

19



Incremento do volume de subministros adxudicados
con base a fórmulas puramente matemáticas

18 %



% Redución de prazos de adxudicación en
procedementos abertos e negociados

20 %

Plan contratación centralizada
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Obxectivo 7: Medidas instrumentais de eficiencia e de cooperación

7.2 Coordinación coas axendas dixitais locais e apoio ás
alianzas estratéxicas
A súa finalidade fundamental é a de aliñar as políticas TIC da Xunta de Galicia coas
iniciativas locais en materia de Sociedade da información para posibilitar a racionali zación do
gasto público, reducir as disparidades tecnolóxicas e o aproveitamento de sinerxías e
aumentar a eficacia das actuacións.
Obxectivos
Impulsar medidas que constrúan un marco apropiado para o desenvolvemento da economía
do coñecemento en Galicia.
Actividades:
Actividade:

7.2.1 Coordinación das actuacións derivadas da Axenda Dixital 2020

Descrición:

O obxectivo desta actuación é conseguir a óptima coordinación das actuacións
desenvoltas no marco da Axenda Dixital de Galicia 2020 de forma que se
potencien as capacidades e os recursos dispoñibles

Actividades 2016:

Área responsable:

 Identificar de xeito colaborativo, as necesidades, retos e oportunidades
identificadas polos actores participantes no proceso de elaboración da Axenda,
conseguindo a máxima sinerxía entre recursos, coñecementos e capacidades
de cada axente.
Área de Sociedade Dixital
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Obxectivo 7: Medidas instrumentais de eficiencia e de cooperación

7.3 Colaboración e acción coordinada con administracións
locais
A finalidade é acadar un conxunto de servizos comúns dixitais de uso xeneralizado polas
administracións locais que acompañen ao desenvolvemento das TIC na administración
local e que mediante a eliminación de duplicidades favoreza a eficiencia no consumo de
recursos, sistemas e infraestruturas tecnolóxicas.

Obxectivos
 Consolidación da canle EidoLocal para a relación coas Entidades Local
 Mantemento do catálogo de servizos dixitais compartidos coas Entidades Locais
para o desenvolvemento da Administración Electrónica e servizos comúns cos
cidadáns.
Actividades:
Actividade:
Descrición:
Actividades 2015:

Área responsable:

Actividade:
Descrición:
Actividades 2016:

7.3.1 Desenvolvemento e mantemento de servizos de EidoLocal
Desenvolvemento de sistemas orientados ou comúns coas entidade s locais.


Mantemento e evolución de novos servizos na canle EidoLocal.



Reforzo e especialización do servizo de atención aos usuarios das
entidades locais (CAU Periférico)



Análise e deseño da solución para a xestión de habilitados locais .

Área de Modernización das Administracións Públicas

7.3.2 Catálogo de servizos compartidos coas EELL
Implantación de sistemas orientados ou comúns coas entidades locais.
 Continuidade e mantemento dos servizos vixentes.
 Posta en marcha nas entidades locais do nodo de interoperabilidade
PasaXe!, e posta a disposición do sistema de notificacións electrónica.
 Utilización da plataforma de licitación electrónica para as entidades locais.
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 Posta en marcha do portal transfronteirizo da eurorrexión Galicia e Norte de

Portugal.
Área responsable:

Área de Modernización das Administracións Públicas

Indicadores asociados:
Actividade
Desenvolvemento e mantemento
de Servizos de EidoLocal

Catálogo de servizos compartidos
coas EELL

Indicador


Mantemento e evolución continuada do portal
EidoLocal.



Porcentaxe de entidades locais que utilizan
servizos compartidos coa Xunta de Galicia



PasaXe! - Nodo de interoperabilidade.
Dispoñible para as EELL
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Obxectivo 7: Medidas instrumentais de eficiencia e de cooperación

7.5 Observatorio
modernización

da

sociedade

da

información

e

a

A finalidade deste organismo é analizar, comparar, seguir e divulgar os datos relacionados
coa sociedade da información en Galicia e coa modernización concernente ás
administracións públicas.
Obxectivos
 Desenvolver ou promover compilacións, estudos e análises de datos que permitan
coñecer cunha visión global o nivel de desenvolvemento, a tendencia e os posibles
problemas que afecten á extensión da sociedade da información en Galicia e á
aplicación do modelo de eGoberno nas administracións públicas galegas.
 Facilitar análises comparativas e aliñacións de datos con outros marcos xeográficos.
 Promover o intercambio de experiencias e información entre administracións, con outros
observatorios, organismos ou entidades.
 Promover e xestionar a elaboración e difusión de publicacións técnicas, impresas ou
electrónicas, específicas e monográficas ou de publicación periódica.
 Xestionar e ofrecer periodicamente e, como mínimo, a través dunha web específica,
información sobre o nivel de desenvolvemento da sociedade da información en Galicia,
eventos formativos, noticias de actualidade, ou enlaces con outras fontes de
información, observatorios ou entidades.
 Avaliar e servir de elemento para a definición de políticas públicas en materia de
sociedade da información e modernización da Administración.

Actividades:
Actividade:

7.5.1 Análises e estudos no eido de observación da Cidadanía

Descrición:

O obxectivo dos traballos neste eido oriéntanse a lograr establecer un marco de
factores, indicadores e valores que sirvan de referencia para determinar o grao de
inclusión dixital da cidadanía galega, e accionar en consecuencia políticas que
permitan garantir a constitución dunha cidadanía galega competente no uso e
aproveitamento das TIC. A lo menos abordando aspectos tales como: Factores
socioeconómicos, innovación social fomentada polo sector público, implantación
das TIC na vida cotiá....

Actividades 2016:

 Desenvolver ou promover estudos e análises de datos que permitan determinar
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as pancas para a dinamización do uso das TIC entre os cidadáns.

 Elaboración de proxectos e estudos de carácter temático que permitan abordar
areas específicas de interese.
Área responsable:

Área de Sociedade Dixital

Actividade:

7.5.2 Análises e estudos no eido de observación das Empresas

Descrición:

O obxectivo dos traballos neste eido oriéntanse ao establecemento dun mapa claro
do estado de implantación e aproveitamento das novas tecnoloxías da información
e a comunicación no sector empresarial que favorezan a súa profesionalización,
segmentando este análise en función do sector profesional, a dimensión da
empresa, o tipo de tecnoloxía aplicada...

Actividades 2016:

 Desenvolver ou promover estudos e análises de datos que permitan determinar
as pancas para a dinamización do uso das TIC entre as empresas.

Área responsable:

Área de Sociedade Dixital

Actividade:

7.5.3 Análises e estudos no eido de observación na Administración Pública

Descrición:

O obxectivo dos traballos neste eido é avaliar o grao de implantación das TIC no
sector público galego, abordando aspectos como a extensión do softwa re libre, a
presenza da muller en postos clave nas TIC, o achegamento á cidadanía a través
das TIC.

Actividades 2016:

 Desenvolver ou promover estudos e análises de datos que permitan determinar
as pancas para a dinamización do uso das TIC en AAPP.

Área responsable:

Área de Sociedade Dixital

Actividade:

7.5.4 Análises e estudos no eido de observación do Sector TIC

Descrición:

O obxectivo dos traballos neste eido é caracterizar o Sector TIC en Galicia,
estratéxico como panca de desenvolvemento da sociedade galega. Abordaranse
cuestións como a RSE neste sector, as saídas profesionais e necesidades de
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captación do talento polo mesmo, a inclusión das mulleres, a extensión das
tecnoloxías e software libre, o emprendemento.
Actividades 2016:

 Desenvolver ou promover estudos e análises de datos que permitan dinamizar o
sector empresarial TIC en Galicia.

Área responsable:

Área de Sociedade Dixital

Indicadores asociados:
Actividade

Observatorio da Sociedade da
Información e da Modernización
(OSIMGA)

Indicador

Valor 2016



Nº de informes realizados polo OSIMGA

40



Nº de indicadores monitorizados

790



Nº de colaboracións establecidas con outras
entidades

24



Nº de visitas á web do OSIMGA

99.400



Nº de subscritores en liña

2.700
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4. Marco económico-financeiro
A Comunidade Autónoma de Galicia vén desenvolvendo nestes últimos anos un esforzo
continuado para garantir a sustentabilidade dos servizos públicos nun contexto de forte baix a
dos ingresos, para iso fíxose un importante esforzo de contención do gasto, priorizando a
eliminación do gasto improdutivo e a racionalización do sector público autonómico, así como
a consecución de economías de escala en gastos de funcionamento. No presente exercicio,
os recursos orzamentarios da Amtega irán destinados á consecución dos obxectivos
previstos no contrato plurianual de xestión, sen esquecer o compromiso adquirido nos
distintos acordos de traspaso coas consellerías de manter un prestación do s servizos
análogo ao existente en cada unha delas, en atención á dispoñibilidade dos recursos
persoais, materiais e económicos traspasados.

Así, o orzamento 2016 da Amtega ten como obxectivo a optimización do gasto tecnolóxico a
través da consolidación da súa xestión centralizada, dirixido a garantir a continuidade na
prestación de servizos tecnolóxicos a todo o sector público autonómico, Administración de
Xustiza e entidades locais de Galicia, obxectivos acordes coa aposta do goberno galego por
unha política económica dirixida á eficiencia do gasto, o cumprimento dos obxectivos de
estabilidade orzamentaria e a recuperación da actividade económica.

 Fontes de financiamento:
Para a execución das actuacións recollidas no presente plan, a Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia conta no seu orzamento cun crédito vixente de
75.393.330,26 € (excluídos o capítulo I e o capítulo IX), ao que habería que engadir os
fondos provenientes dos acordos que, de ser o caso, se asinen coas distintas consellerías,
dos convenios de colaboración subscritos con diversas administracións e entidades públ icas,
das encomendas de xestión que as consellerías poidan realizar a esta axencia pública
autonómica e do financiamento asociado a proxectos europeos concedidos á Amtega.
Así, para o ano 2016, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia ten pre visto
obter financiamento adicional por importe de 1.941.928,47 €, procedente de distintos acordos
e convenios de colaboración, encomendas recibidas e proxectos europeos concedidos.

Fontes de financiamento
Crédito vixente 2016
(excluídos o capítulo I e o capítulo IX e acordos de sustentabilidade)

Financiamento adicional
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Comparativa crédito vixente 2016 por modalidade de fondos (cap. II-VII)
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5. Instrumentos de colaboración e desenvolvemento
normativo
A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como entidade encargada da
definición, o desenvolvemento e a execución dos instrumentos da política da Xunta no ámbito
das TIC, debe garantir a posibilidade de participación das consellerías con iniciativas no
ámbito tecnolóxico, para corresponsabilizar e aliñar esforzos de todo o Goberno e a
administración da comunidade autónoma.
Así mesmo, dentro dos seus ámbitos de actuación, a Amtega ten como obxectivo promover a
participación e colaboración da Administración pública autonómica co sector privado – tanto
de empresas como doutras entidades que dan soporte ás TIC e á innovación – no ámbito da
Sociedade da información.
Polo tanto, a Amtega constitúese como o principal organismo da Xunta de Galicia para
intermediar e impulsar iniciativas entre Consellerías e outros organismos ou axentes sociais e
económicos no ámbito da sociedade da información e, ao mesmo tempo, servir como
vehículo de información, formación, difusión e concienciación social neste eido.
As anteriores circunstancias implican a necesidade de impulsar o desenvolvemento normativo
no ámbito das TIC e o desenvolvemento tecnolóxico, así como a articulación de acordos nos
que queden establecidas todas as condicións, obrigas e compromisos das partes.
A continuación preséntanse os acordos e convenios de colaboración que a Amtega ten
previsto subscribir, as encomendas que ten previsto realizar a outros organismos e entidades,
así como o desenvolvemento normativo para o ano 2016:
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 Convenios e acordos con departamentos da Administración
Pública Galega
















Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e a
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza, a Escola Galega de Administración Pública e a
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia,
para o desenvolvemento de actividades de formación,
divulgación e investigación na administración de xustiza

Modernización das
AAPP

Protocolo de colaboración entre a Consellería de Politica
Social e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia, para o desenvolvemento de actuacións do Plan de
Inclusión Dixital de Galicia 2020

Sociedade Dixital

Convenio de colaboración entre a Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Fundación
Cidade da Cultura de Galicia para levar a cabo a
execución do acondicionamento da fase II do Centro de
Proceso de Datos Integral da Xunta de Galicia
Acordo entre a Consellería do Mar e a Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia para o inicio de
prestación do servizo de interoperabilidade do permiso de
explotación para exercer a actividade pesqueira e
marisqueira (permex)
Acordo de colaboración entre o organismo autónomo
Fondo Galego de Garantía Agraria e a Axencia para a
Modernización
Tecnolóxica
de
Galicia
para
o
financiamento e sustentabilidade do desenvolvemento de
traballos de apoio en sistemas de información
Acordo de colaboración entre o organismo autónomo
Fondo Galego de Garantía Agraria e a Axencia para a
Modernización
Tecnolóxica
de
Galicia
para
o
desenvolvemento do proxecto “civil uavs initiative –
primare, inspeciones inteligentes avanzadas”
Acordo de colaboración entre a Consellería do Medio
Rural e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia o financiamento e sustentabilidade do
desenvolvemento de sistemas de información no eido de
gandaría, agricultura e industrias agroalimentarias

Infraestruturas e
Telecomunicacións

Solucións Tecnolóxicas
Sectoriais

Solucións Tecnolóxicas
Sectoriais

Solucións Tecnolóxicas
Sectoriais

Solucións Tecnolóxicas
Sectoriais

Acordo de colaboración entre a Consellería de Cultura,
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Educación e Ordenación Universitaria, a Consellería de
Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e a Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia para a
colaboración na realización de traballos relacionados coa
normalización, xeolocalización e difusión da toponimia
galega


Convenio de colaboración entre a Escola Galega de
Administración Pública e a Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia , para o desenvolvemento de
actividades de formación, divulgación e investigación

Modernización das
AAPP

Modernización das
AAPP

 Convenios con outras administracións e entidades públicas ou
público-privadas




Convenio de colaboración entre o Parlamento de Galicia, a
Vicepresidencia e a Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, a Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a
Universidade de Santiago de Compostela para continuar
os traballos do portal xurídico galego e da base de datos de
lexislación galega consolidada
III Addenda do convenio de colaboración entre a
Vicepresidencia e a Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, a Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Federación
Galega de Municipios e Provincias para o desenvolvemento
do plan de inclusión dixital no eido da administración local



Convenio co Consorcio para o Desenvolvemento de
Aplicacións Informáticas de Xestión Universitaria de
Galicia (CIXUG) para o apoio ás actividades en materia
de software libre.



Convenio Marco de colaboración entre Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación universitaria, a Amtega e
Hewlett-Packard Española, S.L. para a creación dun centro
de excelencia en intelixencia de negocio
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 Convenios con federacións, asociacións e colexios profesionais


Convenio de colaboración entre a Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Federación de
Asociacións de Persoas Xordas de Galicia para a supresión
de barreiras de comunicación

Modernización das
AAPP



Convenio co Colexio Profesional de Enxeñería
Informática de Galicia para a posta en marcha de
actividades para o fomento da Sociedade Dixital

Sociedade Dixital



Convenio co Colexio Profesional de Enxeñería Técnica
en Informática de Galicia para a realización de
actuacións de formación, capacitación e promoción no
ámbito das Tecnoloxías da Información en Galicia

Sociedade Dixital



Convenio
coa
Asociación
de
Enxeñeiros
de
Telecomunicación de Galicia para a posta en marcha de
actividades para o fomento da Sociedade da Información.

Sociedade Dixital



Convenio coa Asociación de Empresas Galegas de
Software Libre para a realización de actuacións de
formación, capacitación e promoción do software libre e
de fontes abertas e o uso de estándares abertos en
Galicia

Sociedade Dixital



Convenio coa Asociacións Galegas de Usuarios de
SoftwareLlibre, para o desenvolvemento do software libre
en Galicia

Sociedade Dixital

 Encomendas


Encomenda á Axencia Galega de Innovación a xestión de
determinadas actuacións relacionadas coa promoción e
desenvolvemento da sociedade dixital en Galicia

Sociedade Dixital



Encomenda a Tragsatec, os servizos informáticos de
administración, soporte, mantemento de aplicacións e
tecnoloxías desenvoltas nos eidos de conservación da

Soluciones Tecnolóxicas
Sectoriais
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natureza, calidade e avaliación ambiental e medio rural


Encomenda á Sociedade Redes de Telecomunicación
Galegas Retegal, SA, a xestión e mantemento das Redes
Troncais de Transporte e Infraestruturas Públicas da
Comunidade Autónoma de Galicia segundo Plan de Banda
Larga 2010 - 2013

Sociedade Dixital

 Desenvolvemento normativo:


Decreto polo que se regulan as infraestruturas e os equipamentos necesarios para garantir a
posibilidade de incorporación das funcionalidades propias do Fogar Dixital nas vivendas de
nova construción.



Modificación Decreto 73/2014, do 12 de xuño, polo que se crean e regulan os órganos
colexiados con competencias en materia de seguridade da información e goberno electrónico
da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.



Modificación Decreto 218/2011, do 17 de novembro, polo que se regula a certificación galega
de competencias dixitais en ofimática.



Orde pola que se crea a Sede Xudicial Electrónica de Galicia.



Orde pola que se aproba a Guía de especificacións das infraestruturas de telecomunicacións
de aplicación nos edificios da na Administración xeral e as entidades instrumentais do sector
público autonómico de Galicia.



Decreto de Administración Dixital.



Decreto polo que se regulan as condicións de uso da Rede de Emerxencias e Seguridade de
Galicia
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