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Antecedentes
A Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica no desenvolvemento das competencias atribuídas en
base ao Decreto 325/2009, do 18 de Xuño, de estrutura orgánica dos órganos superiores dependentes da
Presidencia da Xunta de Galicia, pon en marcha o Plan TIC de Medidas Urxentes da Xunta de Galicia, que ten como
obxectivo identificar e poñer en marcha de maneira inmediata aquelas actuacións no ámbito das Tecnoloxías da
Información e a Comunicación orientadas a:
1)

Establecer o modelo de coordinación da organización TIC da Xunta de Galicia.

2)

Garantir o correcto funcionamento dos servizos tecnolóxicos que dan soporte aos sistemas corporativos da
Xunta de Galicia. En concreto, é imprescindible acometer actuacións que resolvan situacións críticas como as
identificadas no ámbito de Xustiza, o que motivou a posta en marcha dun Plan de medidas sectorial específico
para dito ámbito.

3)

Impulsar á maior brevedade os proxectos clave alineados cos obxectivos estratéxicos da Xunta de Galicia,
establecendo os plans de actividade necesarios orientados a impulsar a administración electrónica e as novas
canles de colaboración e comunicación coa administración pública.

4)

Incorporar á administración autonómica aquelas medidas e actuacións que den resposta aos imperativos
legais e normativos no novo contexto dixital.

5)

Establecer mecanismos de xestión e control que optimicen o investimento e o gasto en tecnoloxía nun marco
de austeridade e mellora na eficiencia dos fondos públicos.
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Marco das Medidas TIC
O Plan TIC de medidas Urxentes (PMU) é o primeiro paso na planificación estratéxica no ámbito tecnolóxico da
Xunta de Galicia. O PMU un período de vixencia dende maio de 2009 ata decembro do 2010, as actuacións aquí
recollidas terán reflexo na execución presupostaria do 2009 e o 2010. Aquelas liñas de actuación que excedan este
período integraranse no Plan Estratéxico Global da Xunta de Galicia.
Ámbito de estudio da Medidas
Urxentes TIC

Maio 09

Xaneiro 2010

Maio 2010

PEGSI

Revisión

Medidas Urxentes

Plano Estratéxico Tecnolóxico
Med. Urx. Xustiza
Plan Director de Telecomunicacións
Planes específicos que deben ser
coherentes con el Plan Global

Global

Revisión

Revisión
Estrategia
TIC e Sociedade
da Información

Coherencia tecnolóxica global
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Diagnóstico inicial
Criterios de Análise

Xestión
as TIC

•Organización e Xestión Interna TIC
•Planificación e estratexia TIC
•Calidade e estándares
•Xestión da explotación
•Soporte a Usuarios

Sistemas de
Información

•Cobertura de Necesidades
•Eficacia / Calidade técnica dos S.I.
•Información para a xestión e a dirección

Plataforma Tecnolóxica

•Infraestrutura Tecnolóxica (Hw central e
departamental)
•Rede de Telecomunicacións
•Seguridade

Sociedade da Información
Secretaría Xeral de Modernización
e Innovación Tecnolóxica
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Enfoque do Plan
Esquema conceptual

Cuestionarios
Entrevistas

Medidas
e Accións
Condicionantes

DEBILIDADES

AMEAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Análise DAFO

Potenciar
cada
Fortaleza para
aproveitar
cada
Oportunidade

Potenciar
cada
Fortaleza para
minimizar
cada Ameaza.

Superar cada
Debilidade
para
aproveitar
cada
Oportunidade

Superar cada
Debilidade
para
minimizar
cada Ameaza.
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Situación de partida
Marco social
•Situación de crise económica global
•Movilidade de cidadáns
•Maior esixencia do cidadán
•Cambio de goberno
•e-DNI

Marco Estratéxico
Galicia:
•PEGSI
•Plan Est. Tec. Global
•Plan TIC de Xustiza

Marco normativo
•Lei 11/2007 de Acceso Electrónico aos Cidadáns
aos Servizos Públicos
•Lei 56/2007 de Medidas de Impulso da
Sociedade da Información
•Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público
•Lei Orgánica 15/1999 de Protección de datos de
carácter persoal

•Plan Director de Telecomunicacións
•Plan de Austeridade e Anteproxecto
presuposto 2010
•Xacobeo 2010
España:
•Plan E
•Plan Avanza II

•Transposición Directiva Europea de Servizos

Europa:

•e-Factura, Apagón Analóxico

•Estratexia 2010, sociedade da
información e media

•Nova Oficina Xudicial
•Lei Xeral do Audiovisual

•Revisión Axenda de Lisboa

•…
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Situación de partida
Análise DAFO. Extracto
DEBILIDADES

AMEAZAS

•Xestión do investimento en TIC pouco eficiente, non existe
visibilidade do valor do investimento en tecnoloxía
•Falta de liderado TIC con visión global e ausencia dunha
estratexia global de sistemas
•Organización TIC descentralizada, con escaso valor
percibido e con un desempeño da función informática non
adaptado ás necesidades dunha administración moderna.

•Incumprimento de normativas (lei 11/2007, LOPD…).
•Risco na seguridade dos sistemas informáticos (perdas de
información sensible, caída da actividade…)
•Deterioro da imaxe pública da Xunta.
•Ineficiencias en procedementos internos.
•Incremento de custos pola falta de visión global.
•Dificultade para garantir a calidade na explotación dos
sistemas.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

•Constitución da SXMIT: visión global, respaldo institucional
para as TIC, percepción estratéxica das TIC
•Plataformas tecnolóxicas e recursos existentes
•Referentes de casos parciais de éxito noutras AAPP

• Aproveitar o impulso das TIC para acercar a Administración
ao cidadán, reducir a brecha dixital e mellorar a imaxe da
Xunta neste ámbito
• Xerar aforro e control de custos
• Mellorar a operativa, eficiencia e coordinación na Xunta e
desta con outras AALL e AAPP
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Plan de Acción
Liñas de actuación
O Plan de Medidas Urxentes recolle actuacións que responden a diferentes tipos
de necesidades, como son:
• Decisións a tomar de maneira inminente para evitar impactos nos proxectos e
sistemas actualmente en marcha e cuxa paralización ou retraso supoña un
prexuízo real á operativa dos diferentes departamentos da Xunta.

Contexto económico
Plan TIC de Medidas Urxentes

Identificación e inicio de
Proxectos estratéxicos

• Actuacións orientadas a mellorar a eficiencia no gasto tecnolóxico. O Plan de
Medidas Urxentes encóntrase enmarcado e alineado co Plan de Austeridade.
Neste sentido téñense:
 Accións que induzan un aforro efectivo e eficiencia nos sistemas e
tecnoloxías da información da Xunta.
 Actuacións nas que grazas ás TIC póidanse mellorar ao control do gasto
doutras áreas da Xunta.
• Identificación de proxectos tecnolóxicos que sustentan iniciativas estratéxicas
da Xunta.
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Plan de Acción
Liñas de actuación

1

Resposta ás prioridades TIC da organización
 Coordinación das TIC (Políticas e directrices tecnolóxicas homoxéneas e sostibles)
 Optimización dos medios tecnolóxicos que dan soporte aos sistemas corporativos
 Definición e posta en marcha dun nuevo modelo de relación e colaboración coa administración (política
de portais e intranet)
 Definición do Modelo de e-goberno e e-administración de Galicia.
 Avaliación do estado de execución do PEGSI e adaptación das actuacións ao contexto actual.
 Posta en marcha o Plan TIC de Medidas Urxentes de Xustiza

2

Adecuación ao contexto económico (Plan de Austeridade)
Optimización dos procesos de licitación e adquisición
Seguimento e control de proxectos, revisión gastos de mantemento e estrutura

3

Identificación e inicio de Proxectos estratéxicos
 e-goberno e e-administración
Servizos Multicanle e Plataformas de Colaboración
Plan de Sistemas da Xustiza
Sistema de Información e Xestión de Persoal
Plataforma corporativa de Sistemas e continuidade de servizo
Plan Director de Telecomunicacións
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Plan de Acción
Liñas de actuación

1

Resposta ás prioridades TIC da organización

M1.1

Reorganización das TIC (Establecer políticas e estratexias tecnolóxicas homoxéneas e sostibles)

 Descrición
Coordinación dos proxectos e iniciativas TIC promovidas desde cada Consellería de tal forma que se poidan
definir solucións transversais, coa conseguinte mellora de servizos e reducción de custos.
 Accións
 Creación dun Órgano de Goberno TIC, constituído por persoal das Consellerías e da SXMIT, responsables de
coordinar e consensuar un modelo tecnolóxico corporativo e definir unha política común de sistemas e
servizos informáticos e de telecomunicacións.

Órgano de Goberno
TIC

Comisión das
Web de
Galicia

Comisión GIS

Comisión
Seguridade

Comisión S.I e
o
Coñecemento

……..
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Plan de Acción
Liñas de actuación

1

Resposta ás prioridades TIC da organización

M1.1

Reorganización das TIC (Establecer políticas e estratexias tecnolóxicas homoxéneas e sostibles)

 Descrición
Coordinación dos proxectos e iniciativas TIC promovidas desde cada Consellería de tal forma que se poidan
definir solucións transversais, coa conseguinte mellora de servizos e reducción de custos.
 Accións
 Revisión da adecuación á LOPD: Fortalecer a seguridade da información nos sistemas TIC, Campaña de
concienciación da situación actual en materia LOPD e Plan para a involucración da totalidade de
organismos da Xunta no escenario obxectivo de cumprimento de LOPD.

 Racionalizar e facer máis eficiente o soporte aos empregados públicos: Unificación dos centros de soporte
a usuarios (CAU) e optimización dos procedementos de atención a usuarios.

 Definición de tecnoloxías e solucións transversais (que dé soporte á maioría de órganos da Xunta).
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Plan de Acción
Liñas de actuación

1

Resposta ás prioridades TIC da organización

M1.2

Optimizar os medios tecnolóxicos que dan soporte aos sistemas corporativos

 Descrición
A Xunta revisará e actualizará os seus medios técnicos existentes, potenciando e desenvolvendo aqueles
aspectos que xeren mellores servizos, enmarcado todo elo dentro do Plan de Austeridade.
Complementariamente, se favorecerá a formación e actualización permanente dos profesionais TIC da
Xunta, requisito indispensable nun ámbito tan cambiante como as tecnoloxías da información.
 Accións
✓ Modernizar a infraestrutura tecnolóxica da Xunta.
• Adquisición do equipamento requerido para o funcionamento dos sistemas e mellora de servizos
básicos para o empregado
• Unificación do LDAP, correo electrónico…
• Mellora dos equipos e sistemas involucrados na seguridade informática
• Inventario e identificación dos sistemas de información das Consellerías, de maneira que se
localicen os sistemas e tecnoloxías presentes en distintos ámbitos da Xunta que poidan ser
aproveitados por outros órganos, para fomentar a transferencia tecnolóxica.
• Definición da estratexia de Consolidación de Centros de Proceso de Datos de Consellerías, que
permita mellorar a súa eficiencia e optimizar a súa xestión.
• Continuidade de servizio: establecer e definir o alcance do centro de respaldo dos servizos
corporativos da Xunta na nova situación de Campolongo.
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Plan de Acción
Liñas de actuación

1

Resposta ás prioridades TIC da organización

M1.3

Definir e poñer en marcha un novo modelo de relación e colaboración coa administración

 Descrición
As TIC están posibilitando novos medios de relación coa Administración, tanto de cidadáns e empresas como do
propio persoal interno da Xunta de Galicia. A Xunta desenvolverá estos medios con plenas garantías legais e
fomentará o seu uso entre a cidadanía e os funcionarios, asegurando as condicións de accesibilidade que
garanticen a non exclusión de ningún usuario.
A páxina web corporativa debe ofrecer información e servizos de interese a cidadáns e empresas. A Intranet
Corporativa, debe permitir ofrecer información e servizos de interese ao persoal da Xunta de Galicia e xestionar
o coñecemento acumulado na Administración galega.
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Plan de Acción
Liñas de actuación

1

Resposta ás prioridades TIC da organización

M1.3

Definir e poñer en marcha un novo modelo de relación e colaboración coa administración

Portal Corporativo

Intranet Corporativa
Presidente
Consello da Xunta
Conselleiros
Secretarios Xeráis

Interfaz
Física

Interfaz
Lóxca

Loxica

Física

Cidadáns
Internet

Web Corporativa

Colectivos

CRM

Xestión
operativa / administrativa

Portal do
Empregado
Público

Webs das Consell.
Portais

Axentes sociais

DW

Multi Canal

Empresas

Contact Center

BI

Externa: Soporte ao
administrado

Interna: Xestión dos
Recursos internos

Empregados Públicos

Contidos do
Portal

Intranet
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Plan de Acción
Liñas de actuación

1

Resposta ás prioridades TIC da organización

M1.3

Definir e poñer en marcha un novo modelo de relación e colaboración coa administración

 Accións
 Cambio na orientación da Web Institucional. Posta en marcha dunha Web primando a orientación de
servizos ao cidadán:
 Revisión da imaxe corporativa da administración pública en Internet.
 Definición do marco xeral para as Webs da Administración Pública. Definiranse:
 As directrices xerais (documento de políticas) de: presentación de contidos, de estruturación de
servizos, plataformas tecnolóxicas, procedementos de publicación e coordinación, criterios de
accesibilidade, … que sexan extensibles a todas as webs da administración pública.
 Definición do modelo de convivencia entre as webs administrativas.
 Reorientación da Intranet Corporativa. Cara a incorporación de servizos de interese para o profesional das
administracións públicas:
 Integración da Oficina do Empregado Público.
 Identificación de servizos transversais a publicar.

Intranet
Consulta
Info.

 Plataformas colaborativas.
Entrada de
información

Información
Servizos
Procedementos
Internos
Recursos

Trabajo
diario

Traballo en
grupo
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Plan de Acción
Liñas de actuación

1

Resposta ás prioridades TIC da organización

M1.4

Definir o Modelo de e-goberno de Galicia - Xunta

 Descrición
Cambio de enfoque do proxecto e-Tramite, definindo un novo obxectivo e plan de traballo mediante o cal poida
definirse a estratexia de e-goberno e e-Administración para Galicia.
Definirase unha visión completa da e-Administración, que será acometida como un proxecto de lexislatura, que
enmarca distintos proxectos en marcha nunha estratexia común.
 Oxectivo
Administración máis próxima ao cidadán, aos seus traballadores e ás empresas : e-Goberno / e-Administración.
 Definición do marco xeral e plan de traballo do modelo de e-administración e e–goberno na
Administración Pública de Galicia, e a súas relacións co resto de Administracións e sectores.
 Administracións Locais : Definición do modelo de Administración electrónica no ámbito das
Administracións Locais (relación coa Xunta e cos cidadáns)
 Empresas : Definición do modelo de administración electrónica na relación das empresas coa
administración pública.
 O funcionario público: Simplificación da relación administrativa do funcionario público coa
administración.
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Plan de Acción
Liñas de actuación

1

Resposta ás prioridades TIC da organización

M1.4

Definir o Modelo de e-goberno de Galicia
Cidadanía
• Terceira idade
• Desempregados
• Traballadores
• Escolares
• Axentes sociais
• …

Empregados
Públicos

Cidadáns

• e-Administración
• e-Trámite

Government to Government

Government to Government

Administracións
Locais

G2G
• Interoperabilidade
• Procesos compartidos
Government to
Business

• e-Factura
• e-Trámite
• e-Licitación

G2G

Administración

G2B

Goberno Central
Concellos
Deputacións
…

Cargos públicos
• Profesores
• Médicos
• Xuices
• Técnicos
• Informáticos
• Administrativos
• …
.

G2C

Government to Consumer

•
•
•
•

•

Personas físicas

Empresas

Administracións

• Interoperabilidade
• Procesos compartidos

•
•
•
•
•

Industria
Transporte
Turismo
Sanidade
…
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Plan de Acción
Liñas de actuación

1

Resposta ás prioridades TIC da organización

M1.4

Definir e Modelo de e-goberno de Galicia - Xunta

 Actividades
 Definición do modelo de e-goberno e e-administración.
 Identificación de situación actual:
 Análise do grao de adecuación da Xunta con respecto á Lei 11/2007.
 Análise do estado das capacidades tecnolóxicas e organizativas da Xunta para abordar o modelo de e-goberno
e e-administración.

 Definición dun plan concreto de traballo, no que se contemplarán, entre outras, as seguintes actuacións:

✓ Garantir e normar o dereito dos cidadáns ao acceso electrónico aos servizos públicos: Regulación da sede
electrónica.
✓ Simplificar procesos e reducir cargas administrativas. Catalogación de servizos e definición de metodoloxías de
simplificación e homoxenización de procedementos.
✓ Posta en marcha da plataforma tecnolóxica e de servizos de soporte ao modelo de e-administración.
✓ Plan de difusión e comunicación interna e externa.
✓ Centralización do acceso á información: Sistema de Información Administrativa e Identidade Dixital.
✓ Definición do Portal do Cidadán.
✓ Lanzamento do Plan de Adaptación das Consellerías.
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Plan de Acción
Liñas de actuación

1

Resposta ás prioridades TIC da organización

M1.4

Definir o Modelo de e-goberno de Galicia – Administracións Locais

 Descrición
A Xunta colaborará coas Administracións Locais galegas no proceso de adopción das TIC para a súa
adaptación á lexislación vixente. Desta maneira poderase prover servizos públicos máis eficientes e que
requiran un menor custo e esforzo para os cidadáns, nun marco de colaboración coas Deputacións e
Concellos.
Estudio de detalle para a adecuación das Administracións Locais á administración electrónica na súa
relación coa Xunta e no servizo que prestan aos seus cidadáns.
• Identificación das necesidades básicas de infraestruturas (oficina de tramitación electrónica
nos concellos).
• Plataformas de xestión municipal de expedientes e tramitación : Medios que garantan a
simplificación e a flexibilidade da xestión.
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Plan de Acción
Liñas de actuación

1

Resposta ás prioridades TIC da organización

M1.4

Definir o Modelo de e-goberno de Galicia – Empresas

 Descrición
A Xunta actuará como facilitador a empresas no proceso de adopción das TIC, de maneira que poidan ser
máis eficientes. Así mesmo, neste proceso impulsarase a relación da administración coas empresas por
medios electrónicos, fomentando e garantindo a transparencia na contratación pública.
 Accións
 Posta en marcha a definición de Modelo de Facturación electrónica (e-Factura). Posta en marcha dun
proxecto para a definición tanto dos procedementos e fluxos de traballo operativos necesarios para a
súa implantación e posta en marcha para toda a Xunta como da arquitectura necesaria, orientando
este estudio atendendo ás necesidades de cada Consellería.
 Definición de solución de Licitación Electrónica, que dé resposta aos requerimentos derivados da Lei
30/2007 de Contratos de Sector Público, cumprindo á súa vez o recollido pola Lei 11/2007 en canto á
definición do Perfil do contratante e a o proceso de tramitación electrónica.
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Plan de Acción
Liñas de actuación

1

Resposta ás prioridades TIC da organización

M1.5

Avaliar o estado de execución do PEGSI e adaptar as actuacións ao contexto actual.

 Descrición
Na anterior Lexislatura elaborouse o Plan Estratéxico Galego da Sociedade da Información (PEGSI), que
identificaba e planificaba os proxectos e iniciativas que debían impulsar a extensión da sociedade da
información en Galicia. A “alfabetización dixital” dos cidadáns galegos, a diminución da “brecha dixital”
que separa a nosa sociedade das máis avanzadas, e, en suma, todo o que afecta ao desenvolvemto da
sociedade da información en Galicia, continúa sendo un obxectivo estratéxico na presente Lexislatura.
 Accións
 Plan de Revisión do Plan Estratéxico da Sociedade da Información de Galicia (PEGSI)
Actualmente encóntranse definidos no PEGSI unha serie de indicadores mediante os cales é valorada
e avaliada a evolución da súa implantación. Realizarase unha análise de impacto das actuacións
levadas a cabo ata este momento, coa finalidade de deseñar as liñas de actuación 2009-2010
adaptadas ao contexto actual.
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Plan de Acción
Liñas de actuación

1

Resposta ás prioridades TIC da organización

M1.6

Poñer en marcha o Plan TIC de Medidas Urxentes de Xustiza

 Descrición
Elaboración dun estudio que identifique a problemática que afecta ao soporte TIC da administración de
Xustiza en Galicia e achegue medidas para a súa solución.
 Accións

✓ Aseguramento da dispoñibilidade e continuidade dos servizos prestados, mellorando as
infraestruturas técnicas, equipos informáticos e sistemas de información da Dirección Xeral de Xustiza
e demais organismos involucrados na Administración de Xustiza
✓ Revisión e adecuación á LOPD, adaptando o documento de seguridade á nova normativa e
revisando as medidas de seguridade actuais e os ficheiros inscritos

✓ Consolidación dos procesos de implantación dos Sistemas de Información, incluíndo a ferramenta
de Xestión Procesual (“Minerva”), a implantación de Lexnet e a implantación do Rexistro Civil en liña
(“inforeg”)
✓ Dinamización e impulso dos Sistemas de Información, incrementando o seu grao de implantación e
de uso

✓ Lanzamento do Plan de Sistemas de Xustiza, que aborde unha análise integral da situación actual en
canto á adecuación dos sistemas dispoñibles ás necesidades reais e defina o escenario obxectivo e a
viabilidade do memo
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Plan de Acción
Liñas de actuación

2

Adecuación ao contexto económico (Plan de Austeridade)

M2.1
M2.2

Optimización dos procesos de licitación e adquisición
Seguimento e control de proxectos, revisión gastos de mantemento e estrutura
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Plan de Acción
Liñas de actuación

2

Adecuación ao contexto económico (Plan de Austeridade)

M2.1

Optimización dos procesos de licitación e adquisición

 Descrición
Cada Consellería realiza a súas compras de TIC (equipos, servizos, comunicacións e licenzas) atendendo ás
súas necesidades particulares e a os proxectos e iniciativas que esté desenvolvendo. Ao actuar de forma
individual pérdese a posibilidade de obter descontos por volumes de compra e mellores condicións de
financiamento fronte aos proveedores de equipamento. Duplícanse adquisicións de servizos.
 Accións

✓ Deseñar e implementar os procesos que permitan canalizar a compra de licenzas e equipamento
informático de forma centralizada. Esto suporá:
 Fomentar novos mecanismos de contratación establecidos na LCSP 30/2007.
 Simplificar procedementos de compras, operativa e persoal vinculados á xestión dos pedidos.
 Iniciar xestións para a adhesión ao catálogo de patrimonio nacional
 Establecer políticas de validación de compras (establecemento de requerimentos para aprobar
unha nova compra de produto ou servizo TIC), co obxectivo de converxer todas as compras cara
unha única estratexia común e evitar duplicidades.
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Plan de Acción
Liñas de actuación

2

Adecuación ao contexto económico (Plan de Austeridade)

M2.2

Seguimento e control de proxectos, revisión gastos de mantemento e estrutura

 Descrición
A Xunta está realizando un importante investimento en proxectos TIC. Actualmente non existe coordinación
entre os mesmos así como a avaliación do impacto que supoñerán no gasto de estrutura e mantemento TIC da
Xunta.
 Accións

✓ Fomentar a adaptación dos pregos cara o seguimento en base a acordos de nivel de servizo cos
proveedores: Aplicación de metodoloxías, documentación completa, plazos, cumprimento de obxectivos
e impactos licitados, ….
✓ Analizar a reutilización de cada un dos investimentos postos en marcha, esixir documentación completa
dos desenvolvementos, o cumprimento dos períodos de garantía e a entrega do código empregado para
facilitar a súa reutilización.
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Plan de Acción
Liñas de actuación

3

Identificación e inicio de Proxectos estratéxicos

M3.1
M3.2
M3.3
M3.4
M3.5
M3.6

e-goberno e e-administración
Servizos Multicanle e Plataformas de Colaboración
Plan de Sistemas da Xustiza
Sistema de Información e Xestión de Persoal da Administración pública
Plataforma corporativa de Sistemas e continuidade de servizo
Plan Director de Telecomunicacións
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Plan de Acción
Liñas de actuación

3

Identificación e inicio de Proxectos estratéxicos

M3.1

e-goberno – e-administración

 Descrición
Continuación da iniciativa considerada no apartado de Medidas Urxentes TIC (medida M1.5 “Definir o
Modelo de e-Goberno de Galicia”). Unha vez definido o modelo de e-goberno de Galicia, e concretados os
seus obxectivos, establecerase o Folla de Ruta, na que han de ser consideradas as seguintes liñas de
actividade:
 Accións

✓ Plan de difusión e comunicación interna e externa

✓ Garantir e normar o dereito dos cidadáns ao acceso electrónico aos servizos públicos
✓ Simplificar procesos e reducir cargas administrativas
✓ Centralizar o acceso á información

✓ Inicio do Plan de adaptación á Lei 11/2007 para as Consellerías
✓ A e-administación nas AALL.

✓ A e-administración na relación coa empresa.
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Plan de Acción
Liñas de actuación

3

Identificación e inicio de Proxectos estratéxicos

M3.2

Servizos Multicanle e Plataformas de Colaboración

 Descrición.
O Portal Corporativo será unha das principais canles de contacto e de intercambio de información en
materia de e-goberno, adicionalmente a isto, resulta esencial considerar no desenvolvemento do actual
Portal, un frontal para a atención Multicanle que proporcione tanto información como servizos asociados
á tramitación administrativa. (Plataforma de integración de contidos e servizos).
O elemento central da devandita plataforma é un sistema de
información integral a cidadáns, empresas e AALL que dé
soporte ás consultas e solicitudes de información que sobre a
tramitación administrativa poidan formular os cidadáns,
empresas, e outras Administracións Públicas.
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Plan de Acción
Liñas de actuación

3

Identificación e inicio de Proxectos estratéxicos
Plan de Sistemas da Xustiza

M3.3
 Descrición

Elaboración dun estudio que aborde unha análise integral da situación actual en canto á adecuación dos
sistemas dispoñibles ás necesidades reais e defina o escenario obxectivo e a viabilidade do mesmo.
 Accións

✓ Lanzamento do Plan de Sistemas de Xustiza. O Plan debería conter, polo menos, os seguintes
apartados:


Definición do Modelo Marco de Sistemas de Información da Administración de Xustiza.



Situación actual dos sistemas de información no ámbito de Xustiza nas restantes Comunidades
Autónomas.



Definición do escenario obxectivo para a Administración de Xustiza, partindo da situación inicial
identificada no Plan de Medidas Urxentes, en función das posibilidades reais (tecnolóxicas,
económicas e organizativas), de evolución abordables no momento actual pola Xunta de Galicia.



Definición do calendario global de proxectos necesarios para alcanzar o escenario obxectivo,
priorizando cada iniciativa, estimando o esforzo en custo e recursos e identificando os fitos e
produtos intermedios.
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Plan de Acción
Liñas de actuación

3

Identificación e inicio de Proxectos estratéxicos

M3.4

Sistema de Información de Xestión de Persoal da Administración Pública

 Descrición
O sistema de información de xestión de persoal debe ser o elemento transversal de coordinación da
identificación do profesional, a súa ubicación e actividade, o seu expediente electrónico.
É un elemento clave para o impulso da simplificación administrativa, polo que é fundamental a
coordinación das iniciativas existentes neste ámbito, cara un único Sistema de Información global de
Xestión de Persoal.
 Accións

✓ Lanzamento dun estudio para a definición da estratexia a seguir para o Sistema de Información
de Persoal global que cubra as necesidades da Xunta, tendo en conta para elo o escenario ideal
desexado e os compoñentes xa existentes nos sistemas de información actuais (que deberán ser
analizados no marco do proxecto).
✓ Posta en marcha do Plan de traballo do Sistema de Información de Persoal para a Xunta
Dentro do alcance deste proxecto serán considerados tanto a evolución funcional e tecnolóxica
existente, como a súa orientación ao marco global de xestión establecido e froito das
conclusións do Plan de Medidas Urxentes e incluso do Plan Estratéxico.
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Plan de Acción
Liñas de actuación

3

Identificación e inicio de Proxectos estratéxicos

M3.5

Plataforma corporativa de Sistemas e continuidade de servizo

 Descrición
A Definición da estratexia para a Consolidación de Centros de Proceso de Datos (recollida no apartado
correspondente á medida M1.1 “Establecer políticas e estratexías tecnolóxicas homoxéneas e sostibles”) é
necesario enmarcala dentro dun proxecto cun alcance maior e máis global: a definición e posta en marcha
dunha Plataforma Básica de Sistemas común a toda a Xunta de Galicia. Esta actuación acometerase por
fases, de tal forma que os servizos actualmente prestados pola Xunta non se vean impactados.
 Accións

✓ Unificación e homoxenización progresiva dos CPDs da Xunta. Isto proporcionará optimización da
xestión e os recursos, eliminando a redundancia de infraestrutura, e como resultado poderase obter
unha maior dispoñibilidade dos recursos técnicos e reducción de custos.
 Análise e definición da estratexia da Plataforma Básica de Sistemas: para elo deberá terse en conta
os ordenadores e sistemas informáticos existentes, a seguridade, e todos aqueles servizos auxiliares
necesarios para que se execute adecuadamente a informática da Xunta.
 Definición da estratexia de “Continuidade de Negocio”, é decir, os elementos que han de poñerse en
marcha ante unha caída informática, para garantir que a operativa da Xunta non se vexa afectada
 Posta en marcha do Plan de traballo definido para cada unha das medidas consideradas.
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Plan de Acción
Liñas de actuación

3

Identificación e inicio de Proxectos estratéxicos

M3.6

Plan Director de Telecomunicacións

 Descrición
O desenvolvemento en capacidade e extensión das infraestruturas de telecomunicacións con tecnoloxías de
vangarda é, e será cada vez en maior medida, un factor decisivo para o desenvolvemento empresarial
(atractivo para o investimento e ubicación de empresas, novos negocios baseados nas TI, fomento do I+D
tecnolóxico) e o desenvolvemento persoal da poboación (formación e acceso á información,
desenvolvemento do mundo rural, etc.).
Neste sentido, o Plan Director pretende acercar todo o potencial das telecomunicacións aos cidadáns
galegos, actuando como base da necesaria extensión da Sociedade da Información en Galicia
 Accións
 Lanzamento do Plan Director de Telecomunicacións, que permita establecer tanto as necesidades
como o Plan de Ruta a seguir pola Xunta de Galicia para a adecuación das infraestruturas e os servizos
de comunicacións de maneira que se adecúen aos obxectivos estratéxicos de desenvolvemento da
Sociedade da Información.
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Estimación económica
Cód

M1
M1.1

Medida

Custo (k€)

Plan de Medidas urxentes

5760,5 k€

Coordinación das TIC (Políticas e directrices tecnolóxicas homoxéneas e sostibles)

M1.2 Optimización os medios tecnolóxicos que dan soporte aos sistemas corporativos
Definición e posta en marcha un nuevo modelo de relación e colaboración
coa administración (política de portais e intranet)
M1.4 Definición do Modelo de e-goberno e e-administración de Galicia.
Avaliación do estado de execución do PEGSI e adaptar as actuacións ao contexto
M1.5
actual.
M1.3

M1.6 Posta en marcha o Plan TIC de Medidas Urxentes de Xustiza

M2

Lanzamento do Plan Tecnolóxico Global
TOTAL

740 k€
1093 k€
862 k€
2945,5 k€
120 k€

2153 k€
420 k€

8334 k€
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