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1. RESUM EXECUTIU 

El propòsit d’un pla director de sistemes d’informació és establir els objectius, línies 
d’actuació i programes sobre les tecnologies de la informació i les comunicacions d’una 
organització per a un període determinat. Aquest document constitueix un resum del Pla 
Director de Sistemes d’Informació 2021-2023 de la Sindicatura, la versió íntegra del qual va 
aprovar el Consell d’aquesta. 

En aquest cas, després del diagnòstic de la situació existent al maig de 2021, després del 
relleu en el lloc de tècnic d’organització i coordinació de sistemes i tecnologies de la 
informació, per jubilació del responsable anterior, s’elabora aquest pla director per a poder 
realitzar una adequada planificació de les activitats i projectes que permeten adequar les 
TIC de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana a la realitat tecnològica i de 
seguretat actual. 

Els resultats de la fase de diagnòstic, resumits en una anàlisi DAFO, mostren un total de 91 
debilitats i 23 amenaces, davant de 22 oportunitats i 11 fortaleses, per la qual cosa el focus 
del Pla se situarà en la correcció de debilitats i en l’afrontament d’amenaces, aprofitant les 
fortaleses i parant atenció a les oportunitats que es presenten a cada moment. 

Aquest pla s’articula al voltant de 135 programes i projectes. Entorn del 50% dels 
programes inclosos no es desenvolupen ni tan sols en el document íntegre del Pla Director, 
per a evitar que la seua extensió siga encara major. Per aquesta raó, cada programa que es 
trobe en aquesta situació haurà de ser desenvolupat en el seu pla de programa específic, 
que incloga tota la informació necessària i els projectes que el constituiran. De la mateixa 
manera, cada projecte es documentarà apropiadament i es justificarà amb els documents 
de gestió oportuns. 

Un dels objectius a llarg termini més importants d’aquest pla director és crear un marc de 
govern i gestió de les TIC de la Sindicatura, objectiu que, si s’aconsegueix apropiadament, 
ens permetrà alinear perfectament l’acompliment i l’evolució de les nostres TIC a les 
necessitats de la institució, de manera que es preparen per als diferents canvis que el futur 
puga oferir a la Sindicatura i als serveis que demana el departament d’informàtica. 

En la situació actual, en què els ciberatacs se succeeixen de manera contínua, les iniciatives 
de ciberseguretat, siguen de desplegament de noves solucions o de revisió i anàlisi de 
sistemes i configuracions, seran prioritàries davant d’un altre tipus d’iniciatives. No obstant 
això, en tot moment s’aplicaran enfocaments en què no es podrà considerar un servei en 
producció fins que no es trobe adequadament desplegat, monitorat i documentat, evitant 
així que hi haja “illes” o “embornals” de coneixement en els sistemes de la Sindicatura. 

Per a això, es dotarà el departament d’informàtica d’eines de gestió i administració de 
sistemes adequades a la finalitat perseguida, així com dels procediments i guies tècniques 
apropiats. 
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És obvi que tota aquesta bateria d’iniciatives tindrà un cost, i en els apartats corresponents 
del Pla es determinen els costos aproximats de cada programa o projecte, si és possible 
determinar-lo en aquest moment. I encara que agregats aquests costos puguen semblar 
molt alts, cal tindre en compte que hi ha un considerable retard en l’adopció de 
determinades tecnologies i productes que estan repercutint no sols en la productivitat del 
conjunt del personal de la Sindicatura, sinó que també poden posar en perill el 
funcionament d’aquesta, en el cas de les diferents amenaces tecnològiques existents. 

2. ANÀLISI DELS SISTEMES ACTUALS 

Qualsevol pla director o pla estratègic ha de partir de l’anàlisi de la situació actual i del 
coneixement de la missió i valors de l’organització que elabora el pla, per a establir a 
continuació una visió a materialitzar en objectius estratègics, que al seu torn es puguen 
convertir en línies d’actuació reflectides en programes de projecte concrets. 

Per a l’anàlisi de la situació actual de les TIC de la Sindicatura s’ha partit d’una descripció 
general i d’una anàlisi DAFO d’aquestes, la qual cosa permet definir un pla director que 
afrontant les amenaces, aprofitant les oportunitats, potenciant les fortaleses i minimitzant 
les debilitats permeta al departament d’informàtica de la Sindicatura alinear-se 
completament amb els seus objectius estratègics i línies d’actuació principals i contribuir a 
l’acceleració del seu assoliment. 

2.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA SITUACIÓ 

2.1.1 Pressupost 
Les TIC de la Sindicatura, per a 2021, han comptat amb les següents dotacions 
pressupostàries inicials: 

Taula 1: Dotacions pressupostàries inicials 2021 

APLICACIÓ DENOMINACIÓ CONSIGNACIÓ
21601 Equips per a procés d’informació (manteniment) 95.000,00
22003 Material informàtic no inventariable 5.000,00
22201 Telefòniques 30.000,00
22707 Estudis i treballs tècnics 100.000,00
62901 Immobilitzat immaterial1 10.000,00
63501 Mobiliari2 20.000,00
63601 Equips per a procés d’informació (inversió) 50.000,00
 

 

                                                      
1 No tota la consignació estava disponible per a les TIC. 
2 Inclou dotacions per a l’Acord Marc CNMY15, lot 3. 
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2.1.2 Organització TIC: estructura de gestió, recursos, capacitats 
2.1.2.1 Fluid elèctric 

La Sindicatura disposa d’un generador, situat al terrat de l’edifici, per a proporcionar energia 
elèctrica a determinades instal·lacions, entre les quals es troba la sala on se situa el centre 
de procesament de dades (CPD) principal de la Institució, en cas de fallada del fluid elèctric. 
El manteniment d’aquest equipament recau sobre la supervisora de manteniment de la 
Sindicatura i els contractes de manteniment que puga haver-hi. 

Així mateix, la Institució també disposa en el CPD principal de dos sistemes d’alimentació 
ininterrompuda (SAI) per a protegir els equips connectats a aquest en cas que es produïsca 
la fallada elèctrica esmentada, mentre el generador arranca i aconsegueix el règim de 
funcionament adequat. Aquests dos elements de protecció elèctrica cobreixen diferents 
àmbits: el major permet que ordinadors i altres equips de tot l’edifici, si es troben 
connectats a les preses de corrent en paret adequades, seguisquen en funcionament davant 
d’una pèrdua eventual de fluid elèctric des de la xarxa pública, i el més xicotet dels dos 
protegeix les infraestructures tecnològiques situades en el CPD. 

2.1.2.2 Centres de procesament de dades (CPD) 

Físicament, la Sindicatura disposa d’equipament en tres ubicacions: l’edifici principal de la 
Sindicatura al carrer de Sant Vicent, núm. 4, els despatxos de la UASI al carrer del Mestre 
Clavé, núm. 1, i un determinat espai en bastidors (o racks) en el CPD de la Generalitat 
Valenciana situat a la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre (CA9O). Per les seues 
característiques, les instal·lacions de Mestre Clavé no s’haurien de considerar un CPD, 
encara que allí se situe de manera temporal o esporàdica algun servei TIC transversal. 

2.1.2.3 Xarxes 

La Sindicatura disposa d’equipament de xarxes que permet connectar els diferents recursos 
i serveis disponibles, bé per mitjans cablejats o per mitjans sense fils. L’equipament és de 
diferents fabricants, capacitats i antiguitats, i es basa fonamentalment en huit commutadors 
de xarxa i set punts d’accés sense fil. 

2.1.2.4 Computació i emmagatzematge 

La Sindicatura disposa d’una sèrie de servidors i dispositius d’emmagatzematge, alguns 
dels quals estan en desús a causa de la seua antiguitat o a avaries no reparables. En ús es 
troben quatre servidors, encara que en el moment de redactar aquest document un es 
trobava a l’espera de ser reparat o substituït. 

Pel que fa a l’emmagatzematge, en el CPD principal es disposa de dues cabines per a allotjar 
l’espai d’emmagatzematge dels diferents servidors físics i virtuals, més una cabina que 
allotja el primer nivell de les còpies de seguretat. En el CPD de suport en el CA9O hi ha una 
cabina que allotja les còpies de segon nivell. 
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2.1.2.5 Microinformàtica 

La Sindicatura disposa d’una varietat d’equips informàtics d’ús personal, tant de taula com 
portàtils o tauletes, que ascendeixen a un total aproximat de 120, encara que durant el 
període d’elaboració del Pla es van realitzar els tràmits per a adquirir 32 equips més per a 
substitució i millora d’alguns dels existents. Així mateix, hi ha instal·lats un total de 15 equips 
d’impressió, la qual cosa inclou impressores i equips multifuncionals, de diversos fabricants, 
capacitats i antiguitats. Els equips més nous formen part d’un acord marc de serveis 
d’impressió de la Generalitat Valenciana. 

2.1.2.6 Comunicacions i serveis comuns 

La Sindicatura fa ús de diversos serveis comuns prestats per la Generalitat Valenciana, 
començant per la connectivitat a la xarxa corporativa d’aquesta, que ens permet, per 
exemple: 

 Cursar trànsit a/des d’Internet, la qual cosa ens permet, entre altres coses, disposar 
d’una sèrie de serveis publicats en Internet. 

 Interconnectar la nostra seu de Mestre Clavé amb la de Sant Vicent. 

 Usar la plataforma de telefonia IP en virtut d’un acord marc, amb numeració 
corporativa de GVA, inclosa la integració de la telefonia mòbil. 

 Situar servidors de Sindicatura en el CA9O a fi de disposar d’un xicotet entorn de 
CPD de suport. 

 Disposar del servei de correu electrònic de GVA, amb comptes en el domini 
@gva.es. 

 Estar sota el paraigua de la protecció en matèria de ciberseguretat del CSIRT-CV. 

2.1.2.7 Aplicacions 

La Sindicatura disposa d’una llista d’aplicacions d’escriptori permeses en els equips d’usuari, 
en línia amb el necessari per a mantindre adequadament l’inventari de programari i 
llicències i permetre un adequat pla de manteniment d’aquestes aplicacions a través de la 
instal·lació de pedaços i actualitzacions. Així mateix, es disposa d’un determinat nombre de 
llicències d’Office 365 en diferents nivells de servei. 

Des d’un punt de vista corporatiu, la Sindicatura disposa d’aplicacions horitzontals i 
departamentals, per a diferents fins, entre les quals destaquen TeamMate i ACL. 

Cal subratllar, a més, que es troben en diferents estadis d’implantació algunes aplicacions 
proporcionades per altres entitats, com ara Sedipualb@, DINTRE, RETECON o FISCON, que 
formaran part en un període de temps delimitat de la cartera de serveis a disposició del 
personal de la Sindicatura. 
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2.1.2.8 Seguretat 

Des d’un punt de vista de la seguretat, podem dir que la Sindicatura, com moltes altres 
organitzacions, disposa d’un servei de directori actiu de Microsoft per a permetre 
l’autenticació dels usuaris en diferents serveis, començant per l’accés al mateix terminal de 
l’usuari i els recursos compartits de xarxa. 

2.1.2.9 Gestió TIC 

Per a l’execució dels diferents processos que la gestió de les TIC requereix s’estan utilitzant 
diferents productes i eines. 

Les incidències i sol·licituds de servei es realitzen a través d’un formulari de la intranet (que 
es reben en una adreça de correu electrònic compartida), per telèfon o de manera 
presencial (quan s’està en l’edifici de Sindicatura). L’inventari d’equips es realitza a través 
de diversos mètodes, bàsicament fulls de càlcul i algunes de les aplicacions esmentades 
adés. Durant el temps de redacció d’aquest document s’han iniciat els treballs per a 
desplegar una eina que permeta unificar i estandarditzar diversos processos de gestió de 
les TIC. Aquesta eina, GLPI, és una solució de codi obert àmpliament utilitzada en el sector. 

2.1.2.10 Altres factors 

El factor més important en aquest apartat és el factor humà. El departament d’informàtica 
està conformat per cinc tècnics i tècniques, de diferents nivells de titulació, amb els quals 
col·labora estretament la tècnica d’administració electrònica i aplicacions corporatives, que 
s’ha fet càrrec del departament durant el període en què estava vacant per jubilació la plaça 
de tècnic/a coordinador/a d’aquest. 

Així mateix, l’administrativa supervisora de manteniment fa algunes tasques TIC, 
relacionades amb la telefonia corporativa i el manteniment general de les infraestructures 
comunes. Això és degut al fet que és la persona que gestiona els aspectes materials de 
l’aplicació de l’acord marc de comunicacions de la GVA al qual la Sindicatura està adherida 
(CESSTIC). 

El departament compta, així mateix, amb suport extern, en forma de contractes de 
manteniment i borses d’hores per a fer tasques de suport i assistència tècnica, per part de 
diferents empreses proveïdores. Aquests contractes cobreixen tant equipament de 
maquinari com productes de programari, i tenen diferents SLA. 

2.1.3 Relacions amb l’organització 
El departament d’informàtica depén orgànicament de la Secretaria General de la 
Sindicatura. Per tant, les relacions formals amb la resta de la institució es realitzen a través 
de l’estructura jeràrquica establida. 
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No obstant això, atesa la nostra naturalesa de departament que presta serveis transversals, 
s’estableixen moltes relacions horitzontals i diagonals amb altres estaments de la institució 
i també amb altres entitats, com el Tribunal de Comptes, el CSIRT-CV, la DGTIC, 
comptedants, etc. a través de qualsevol membre del departament d’informàtica. 

2.2 ANÀLISI DAFO 

2.2.1 Debilitats 

Les debilitats es refereixen a tots aquells elements, recursos d’energia, habilitats i actituds 
que l’organització ja té i que constitueixen barreres per a aconseguir la bona marxa 
d’aquesta. Això inclou també el servei que s’ofereix, aspectes financers, situació de mercat 
o sector, aspectes organitzatius, etc. Les debilitats són problemes interns que, una vegada 
identificats i desenvolupant una adequada estratègia, poden i deuen eliminar-se. Per a la 
seua detecció hem de preguntar-nos: 

 Què fem malament? 

 Què es pot evitar? 

 Què s’hauria de millorar? 

 Quins desavantatges té l’organització en comparació a altres del mateix 
tipus/sector/grandària? 

 Què es percep externament com una debilitat? 

Després de l’anàlisi detallada, s’ha identificat un total de 91 debilitats, descrites en el Pla 
Director íntegre. 

2.2.2 Amenaces 

Les amenaces són problemes o situacions negatives, externes, que poden afectar 
directament l’existència o acompliment de l’organització, i una vegada identificades cal 
dissenyar una estratègia òptima per a poder afrontar-les. 

Algunes de les preguntes que es poden realitzar per a la identificació de les amenaces a 
què està sotmesa l’organització són: 

 A quins obstacles externs s’enfronta l’organització? 

 Què estan fent els competidors? 

 Quines situacions o circumstàncies de l’exterior ens poden afectar negativament? 

Després de l’anàlisi detallada, s’ha identificat un total de 23 amenaces, descrites en el Pla 
Director íntegre. 
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2.2.3 Fortaleses 
Les fortaleses són aquells factors interns que suposen un avantatge competitiu i que poden 
permetre traure més rendiment a les oportunitats i superar les amenaces. Algunes de les 
preguntes que es poden realitzar i que contribueixen en la seua identificació són: 

 Què fem millor que altres del mateix tipus/sector/grandària? 

 Quins elements ens diferencien positivament? 

 Quins elements interns potencien el nostre acompliment? 

Després de l’anàlisi detallada, s’ha identificat un total d’11 fortaleses, descrites en el Pla 
Director íntegre. 

2.2.4 Oportunitats 

Les oportunitats són aquells factors positius que es generen en l’entorn i que, una vegada 
identificats, poden ser aprofitats i passar a ser fortaleses o avantatges competitius. Algunes 
de les preguntes que es poden realitzar i que contribueixen a la seua identificació són: 

 Quines circumstàncies externes poden millorar la situació de l’organització? 

 Quines tendències del mercat poden afavorir-nos? 

 Existeix una conjuntura en l’economia del país o regió que puguem aprofitar? 

 Quins canvis es presenten en el mercat de les TIC que poden beneficiar-nos? 

 Quins canvis en les normes podem aprofitar? 

Després de l’anàlisi detallada, s’ha identificat un total de 22 oportunitats, descrites en el Pla 
Director íntegre. 

3. ANÀLISI DEL MERCAT 

El mercat TIC és un entorn molt dinàmic, en el qual les tendències canvien amb rapidesa. 
Hi ha grans tendències i tendències per sectors. Conéixer-les i analitzar com poden ser 
aprofitades per la nostra institució o com hi poden impactar és bàsic per a qualsevol esforç 
de planificació.  

Les grans tendències per a 2021 i següents que identifiquen, a escala global, consultores 
com Gartner, PWC o IDC són les següents: 

1. Ciberseguretat 

2. Robotic process automation 
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3. Serveis en el núvol i edge computing 

4. Mobilitat 

5. Intel·ligència artificial i enginyeria d’IA 

6. Anàlisi i govern de la dada 

4. PROPOSTA D’ESTRATÈGIA TIC I ANÀLISI DEL GAP 

4.1 DEFINICIÓ ESTRATÈGICA DEL DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA DE LA 
SINDICATURA 

4.1.1 Missió 

La missió del departament d’informàtica de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana és donar suport a les necessitats que la institució requerisca en matèria de 
tecnologies de la informació i les comunicacions, en qualsevol dels seus àmbits d’actuació, 
potenciar l’ús d’aquestes tecnologies i fer una gestió eficaç i eficient dels recursos 
disponibles, tot això d’acord amb el marc de govern establit. 

4.1.2 Visió 

El departament d’informàtica de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana vol: 

 Ser un servei alineat amb l’estratègia de la institució, capaç d’implementar-la, i un 
referent en el seu àmbit d’actuació tant de manera interna com externa, aportant 
valor a les parts interessades. 

 Satisfer les necessitats plantejades per les diferents parts interessades, amb criteris 
de qualitat i eficiència. 

 Disposar d’una plantilla qualificada, motivada, implicada i dimensionada 
adequadament per a la consecució dels objectius de la institució. 

 Innovar en la prestació dels serveis i donar suport en la innovació i millora de 
l’acompliment de les diferents parts interessades. 

4.1.3 Valors 
El departament d’informàtica de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 
desitja regir-se i inspirar-se en els valors següents: 

 La igualtat d’oportunitats de desenvolupament professional de la seua plantilla. 

 El treball en equip. 
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 La conducta professional i ètica de la plantilla. 

 La capacitat d’innovació i millora contínua. 

4.2 OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
Del Pla Estratègic de la Sindicatura, i orientats pel marc de govern de les TIC COBIT 2019 
d’ISACA., a continuació es definiran els objectius estratègics i línies d’actuació 
departamentals des d’un punt de vista pràctic, més basat en l’experiència, i en apartats 
posteriors d’aquest document es plasmaran els programes i projectes que es duran a terme 
per a aconseguir-los. 

4.2.1 Objectiu estratègic 1 (OEInf.1). Establir un marc de govern i gestió de les TIC 

L’establiment d’un marc de govern i gestió de les TIC en la Sindicatura passa no sols per la 
presència de les qüestions d’informació i tecnologia en els òrgans de decisió d’aquesta, 
sinó que requereix que s’establisquen també les mesures oportunes en l’àmbit de la gestió 
de les TIC. 

Aquest objectiu, que probablement és el que més termini d’execució requerisca per a 
aconseguir un nivell acceptable de capacitat, pretén aconseguir la implantació del marc de 
referència de COBIT 2019 en la Sindicatura al final de la vigència d’aquest pla director, amb 
un nivell de capacitat mínim de 2 en tots els processos implicats, començant pels objectius 
de gestió, que són els que més prop estan de la prestació efectiva del servei. Cal recordar 
la màxima segons la qual “Pot existir gestió sense govern, però no govern sense gestió”. 

Les metes o línies d’actuació d’aquest objectiu estratègic departamental són un total de 
cinc, detallades en el Pla Director íntegre. 

4.2.2 Objectiu estratègic 2 (OEInf.2). Realitzar una explotació segura dels sistemes 
d’informació 

En un entorn com l’actual, ple d’amenaces a aquesta societat en trànsit cap a la seua 
digitalització plena, és imprescindible explotar els sistemes d’informació de manera segura, 
independentment de qui siguen els usuaris del servei que es preste. El resultat d’aquest 
objectiu ha de ser la reducció del risc dels serveis que presta el departament, fins a 
aconseguir el nivell de risc acceptable que establisca la Sindicatura. 

Les metes o línies d’actuació d’aquest objectiu estratègic departamental són un total de sis, 
detallades en el Pla Director íntegre. 

4.2.3 Objectiu estratègic 3 (OEInf.3). Prestar serveis TIC proactius, sostenibles i de 
qualitat 

Actualment no és acceptable que la immensa majoria dels incidents de servei els reporten 
els clients (interns o externs) sense que el departament en tinga coneixement previ. Així 
mateix, no és lògic que cada usuari reba un nivell de servei diferent davant sol·licituds o 
incidents similars. 
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Aquest objectiu ha de perseguir que els serveis que presta el departament s’ajusten a uns 
estàndards de prestació, semblants als acords de nivell de servei, i que estiguen 
adequadament procedimentats, la qual cosa en alguns casos podria donar lloc a la seua 
automatització. 

Per a aconseguir aquest objectiu, haurem de basar-nos en metodologies, estàndards i 
bones pràctiques, com ara ITIL o ISO 20000 per a la gestió del servei, o PRINCE2 o SCRUM 
per a la gestió i execució de projectes. 

Les metes o línies d’actuació d’aquest objectiu estratègic departamental són un total 
d’onze, detallades en el Pla Director íntegre. 

4.2.4 Objectiu estratègic 4 (OEInf.4). Redefinir el rol de les TIC en la Sindicatura 

En l’actualitat, el rol de les TIC en la Sindicatura, si ens ajustem a la classificació establida 
per F. Warren McFarlan, James L. McKenney i Philip Pyburn,3 seria el de “fàbrica”, és a dir, 
quan les TIC fallen, hi ha un impacte immediat en el funcionament i continuïtat dels 
processos i serveis de l’organització. No obstant això, amb aquest rol les TIC no es 
consideren un factor impulsor de la innovació de processos i serveis d’aquesta.  

Atés el Pla Estratègic de la Sindicatura, es dedueix que és necessària una evolució en el rol 
que el nostre departament, i les TIC en general, exerceix en la institució, per a situar-se en 
condicions d’aconseguir a curt termini un rol de “canvi”, com a camí per a aconseguir a 
mitjà termini el rol “estratègic”, tal com aquests autors els defineixen. 

Les metes o línies d’actuació d’aquest objectiu estratègic departamental són un total de 
quatre, detallades en el Pla Director íntegre. 

4.2.5 Objectiu estratègic 5 (OEInf.5). Gestionar eficientment els recursos del 
departament 

El triangle de ferro de la gestió de projectes és una forma gràfica d’explicar que, davant 
d’una iniciativa de canvi o projecte, la qualitat del resultat és funció directa del temps 
assignat, del cost estimat i de l’abast definit. Si associem com a cost no sols el pressupost 
assignat, sinó qualsevol recurs material o humà adscrit al projecte, és obvi que de la gestió 
adequada gestió d’aquests recursos dependrà que el projecte finalitze en el termini previst, 
amb l’abast definit i la qualitat final pactada. Si es redueix el personal i es vol mantindre la 
qualitat del resultat, s’haurà d’augmentar el temps disponible o reduir l’abast definit. 

Si apliquem una cosa semblant a la gestió dels serveis, que juntament amb l’execució de 
projectes és l’altra gran àrea d’activitat d’un departament TIC, ens adonarem que, de nou, 
gestionar adequadament els recursos disponibles és la manera perquè no calga augmentar 
el temps necessari per a prestar-lo o perquè calga reduir-ne l’abast o la qualitat esperada. 

 

                                                      
3 “The Information Archipelago—Plotting a Course”. Harvard Business Review, 1993. 
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En el cas de les TIC, també cal planificar la retirada del servei de productes i equips que, per 
obsolescència o falta d’ús, no aporten el valor suficient a la Sindicatura perquè valga la 
pena continuar explotant-los. 

Així mateix, no podem oblidar que pot haver-hi una important font d’eficiència en la reutilització 
de productes de programari procedent de diferents fonts, en línia amb el que s’estableix en 
l’apartat 3 de l’article 157 de la Llei 40/2015, o en l’ús de productes en mode as-a-service. 

Les metes o línies d’actuació d’aquest objectiu estratègic departamental són un total de 
deu, detallades en el Pla Director íntegre. 

4.3 PRINCIPIS 

Els projectes en els quals es desenvoluparà el Pla Director han d’estar basats en una sèrie 
de principis d’actuació coherents, que permeten inspirar la manera en què es prenguen 
determinades decisions de disseny. 

Per a aquest pla es proposen els principis d’actuació següents, descrits amb detall en el 
document íntegre del qual aquest és resum: 

 Eficiència i sostenibilitat econòmica, tècnica i mediambiental 

 Reutilització, programari lliure i de codi obert 

 Dada única i correcta 

 Seguretat i privacitat per defecte i des del disseny 

 Gestió del coneixement 

5. IMPLICACIONS I PROGRAMES A EXECUTAR 

5.1 PROGRAMES D’ACTUACIÓ 
La Sindicatura, en l’actualitat, té les seues TIC en un model híbrid, com moltíssimes 
organitzacions, en què part dels serveis es presten per mitjans propis i l’altra part, amb 
mitjans externs. I té sentit que siga així, ara i en el futur, per raons tècniques, econòmiques 
o organitzatives. Per tant, no ha de pressuposar-se cap forma de prestació dels serveis o 
sistemes que s’inclouran en els programes d’actuació en què es vol articular aquest pla 
director. 

Cal aclarir ací que un programa d’actuació pot constar d’altres programes i de projectes, 
depenent de si el que se n’obtindrà són beneficis materialitzats per a l’organització o 
productes concrets. Així mateix, també cal aclarir que la duració estimada de cada un dels 
projectes ací referits no hauria de superar els tres mesos, però alguns projectes poden 
planificar-se en molt menys temps. 
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Cada projecte s’haurà de justificar en un business case4 específic, i s’haurà de planificar i 
executar adequadament, bé per mitjà de licitacions o internament amb treball del nostre 
personal. Per aquesta raó no es descriu en el document íntegre del Pla Director cada 
projecte o programa, sinó que el detall de cada iniciativa es realitzarà en el moment de 
donar-li curs. En aquest moment, hauran de definir-se les mètriques de rendiment 
oportunes del projecte, i els seus factors crítics d’èxit. 

5.1.1 Serveis TIC excel·lents i sostenibles 

Aquest programa d’actuació pretén elevar la gestió dels serveis TIC a uns nivells adequats 
a les necessitats de la institució, facilitant l’acompliment d’aquesta i convertint les TIC en 
un factor accelerador de l’organització, i no en un fre. La màxima en aquest cas és que “les 
TIC frenen o acceleren l’organització, però en cap cas són neutres”. 

Els programes inclosos en aquest programa d’actuació són un total de 66. 

5.1.2 Serveis TIC resilients 
Aquest programa d’actuació té com a objecte que l’explotació de la informació i dels serveis 
siga conforme als estàndards exigibles de seguretat i privacitat durant tot el seu cicle de 
vida. Òbviament, aquest programa d’actuació està íntimament relacionat amb l’anterior, i 
per això molts dels seus projectes seran comuns o amb parts comunes. Per exemple, la 
gestió de la continuïtat és un dels components de la seguretat, ja que si un sistema no està 
disponible quan es necessita no és segur, ja que la disponibilitat és una de les cinc 
dimensions de la seguretat, juntament amb la integritat, la confidencialitat, la traçabilitat i 
l’autenticitat. 

Els programes i projectes inclosos en aquest programa d’actuació són un total de 8. 

5.2 ANUALITZACIÓ I NECESSITATS DE PROGRAMES I PROJECTES 
La clau per a aconseguir una adequada execució del Pla Director passa per la correcta 
definició dels programes i projectes en què s’articule i de la dotació de recursos apropiats, 
i també per una adequada sincronització d’aquests sobre la base d’uns criteris de 
priorització. 

Com ja s’ha esmentat, la prioritat en aquest moment és la minimització d’amenaces i la 
correcció de debilitats més que l’aprofitament d’oportunitats i la potenciació de fortaleses. 

Els programes i projectes es classificaran a continuació segons en quin exercici de vigència 
del Pla Director s’haurien d’iniciar i, si és el cas, amb indicació de quins altres programes o 
projectes depén per a poder fer-ho. L’ordre dels programes i projectes en la taula 2 no 
pressuposen prioritats entre ells, i s’han indicat com a “incògnita” els costos d’aquells 
                                                      
4 Un business case o cas de negoci és un instrument o eina estratègica, que serveix per a valorar i prendre la millor 
decisió d’inversió en iniciatives o projectes proposats pels usuaris o el negoci, i tot a fi d’organitzar, planificar i 
jerarquitzar els projectes que han d’emprendre en el curt, mitjà i llarg termini. 
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projectes que no poden ser valorats en aquest moment per diferents circumstàncies, com 
la indefinició de la situació de partida, la varietat de solucions possibles o les decisions que 
es prenguen en el moment d’escometre el projecte. Els projectes la columna de costos dels 
quals apareix en blanc són aquells en què, a priori, el projecte pot assumir-se amb mitjans 
i personal propis, per la qual cosa no hi ha previst un cost d’inversions o despeses en serveis 
amb reflex pressupostari. 

Taula 2. Anualització, dependències i costos de programes i projectes 

Programes / 
Projectes 

Descripció Exercici Depén de Cost  

PG01 Implantació d’un marc de govern de les TIC 2021   
PG01.01 Gestió de serveis TIC sobre la base d’ITIL/ISO 20000 2021   
PG01.01.01 Desplegar els processos del domini DSS de COBIT 

2019 
2021   

PG01.01.01.01 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització 
“DSS02 Gestionar les peticions i incidents de servei” 

2021   

PG01.01.01.02 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització 
“DSS03 Gestionar els problemes” 

2021   

PG01.01.01.03 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització 
“DSS01 Gestionar les operacions” 

2021   

PG01.01.01.04 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització 
“DSS05 Gestionar els serveis de seguretat” 

2021   

PG01.01.01.05 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització 
“DSS04 Gestionar la continuïtat” 

2021  Incògnita 

PG01.01.02 Desplegar els processos del domini BAI de COBIT 
2019 

2021   

PG01.01.02.01 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “BAI09 
Gestionar els actius” 

2021   

PG01.01.02.03 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “BAI06 
Gestionar els canvis de TI” 

2021   

PG01.01.02.06 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “BAI03 
Gestionar la identificació i construcció de solucions” 

2021   

PG01.01.02.10 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “BAI08 
Gestionar el coneixement” 

2021   

PG01.01.02.11 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “BAI10 
Gestionar la configuració” 

2021   

PG01.01.03 Desplegar els processos del domini APO de COBIT 
2019 

2021   

PG01.01.03.01 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització 
“APO10 Gestionar els proveïdors” 

2021   

PG01.01.03.04 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització 
“APO07 Gestionar els recursos humans” 

2021   

PG01.01.03.07 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització 
“APO12 Gestionar el risc” 

2021   

PG04 Augmentar les capacitats de computació 2021   
PG04.01 Augmentar les capacitats de servidors i 

emmagatzematge. 
2021   

PR04.01.01 Analitzar les alternatives a VMWare 2021   
PR04.01.02 Implantar l’alternativa seleccionada per a l’entorn de 

virtualització 
2021 PR04.01.01 Incògnita 

PR04.01.03 Adquirir nous servidors per al clúster del CPD principal 2021  44.000,00 € 
PR04.01.04 Trasllat dels servidors del CPD principal a CPD de 

suport 
2021 PR04.01.03 1.500,00 € 

PR04.01.05 Dotar d’interfícies 10 Gigabit Ethernet les cabines 
d’emmagatzematge MSA 

2021  2.400,00 € 
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Programes / 
Projectes 

Descripció Exercici Depén de Cost  

PR04.01.06 Dotar d’interfícies 10 Gigabit Ethernet les cabines 
d’emmagatzematge de còpies de seguretat QNAP 

2021  2.400,00 € 

PR04.01.07 Actualitzar tots els Windows Server a l’última versió 
disponible 

2021  16.000,00 € 

PG04.02 Augmentar les capacitats d’estacions de treball 2021   
PR04.02.01 Elaborar un pla pluriennal de renovació d’equips 

d’usuari 
2021   

PR04.02.02 Definir un model d’estació de treball orientada a un 
entorn híbrid de prestació del servei pel personal 

2021   

PG05 Millores en aplicacions 2021   
PR05.01 Implantar un gestor documental per a múltiples usos 

(tipus Alfresco) 
2021   

PG05.02 Implantar serveis de correu propis 2021  4.000,00 € 
PR05.04 Estudiar la viabilitat a llarg termini d’Office 365 2021   
PR05.05 Estudiar la viabilitat d’ús de LibreOffice per a un 

subconjunt d’usuaris 
2021   

PG05.10 Implantar Sedipualb@ 2021   
PG06 Millores del model de prestació de serveis 2021   
PR06.01 Estudi de rendiment d’aplicacions departamentals 

client/servidor 
2021   

PG06.02 Canvi d’enfocament d’ús d’aplicacions client/servidor 
a escriptoris remots 

2021   

PG08 Implantar un model zero trust de configuració de la 
seguretat 

2021   

PG08.03 Implantar un nou sistema de seguretat perimetral 
UTM en alta disponibilitat 

2021  20.000,00 € 

PG08.04 Millorar la seguretat de l’endpoint 2021   
PR08.04.01 Renovar la protecció antivirus 2021  16.000,00 € 
PR08.04.02 Implantar MicroClaudia 2021   
PR08.04.03 Millorar la gestió de pedaços de seguretat 2021  Inclòs en 

PR08.04.01 
PR08.04.04 Implantar una solució per a la restricció de l’ús dels 

ports USB dels equips 
2021  Inclòs en 

PR08.04.01 
PR08.04.06 Eliminació de credencials d’administrador d’usuaris no 

pertanyents al departament d’informàtica 
2021   

PG03.03 Augmentar les capacitats de telefonia 2021   
PR03.03.01 Dotar de telefonia el personal de la Sindicatura per al 

mode teletreball 
2021  44.300,00 € 

PG01.01.01.06 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització 
“DSS06 Gestionar els controls dels processos de 
negoci” 

2022   

PG01.01.02.02 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “BAI01 
Gestionar els programes” 

2022   

PG01.01.02.04 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “BAI11 
Gestionar els projectes” 

2022   

PG01.01.02.05 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “BAI02 
Gestionar la definició de requisits” 

2022   

PG01.01.02.07 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “BAI04 
Gestionar la disponibilitat i la capacitat” 

2022   

PG01.01.02.09 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “BAI07 
Gestionar l’acceptació i transició dels canvis de TI” 

2022   

PG01.01.03.02 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització 
“APO09 Gestionar els acords de servei” 

2022   

PG01.01.03.03 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització 
“APO13 Gestionar la seguretat” 

2022   

PG01.01.03.08 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització 
“APO14 Gestionar les dades” 

2022   
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Programes / 
Projectes 

Descripció Exercici Depén de Cost  

PG01.01.03.09 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització 
“APO05 Gestionar el portafolis” 

2022   

PG01.01.03.10 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització 
“APO06 Gestionar el pressupost i els costos” 

2022   

PG01.01.03.11 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització 
“APO02 Gestionar l’estratègia” 

2022   

PG01.01.03.12 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització 
“APO03 Gestionar l’arquitectura de l’organització” 

2022   

PG01.01.03.14 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització 
“APO01 Gestionar el marc de gestió d’I&T” 

2022   

PG02 Augmentar les capacitats de gestió de serveis 2022   
PR02.01 Pla de formació específica per al personal del 

departament en gestió de serveis 
2022  4.000,00 € 

PR02.02 Reordenació de les capacitats tècniques i tasques 2022   
PR02.03 Pla de recursos humans 2022   
PG02.04 Automatització de tasques 2022   
PG03 Augmentar les capacitats de comunicació 2022   
PG03.01 Augmentar les capacitats de la xarxa 2022   
PR03.01.01 Implantar una xarxa troncal de fibra òptica 2022  1.000,00 € 
PR03.01.02 Implantar una xarxa de distribució de categoria 6 2022  20.000,00 € 
PR03.01.03 Instal·lar electrònica de xarxa troncal a 10 Gigabit 

Ethernet 
2022  52.500,00 € 

PR03.01.04 Connectar la xarxa troncal amb la de distribució a 10 
Gigabit Ethernet 

2022 PR03.01.01 
PR03.01.02 
PR03.01.03 

 

PR03.01.05 Implantar una eina de gestió centralitzada de la xarxa 2022  6.000,00 € 
PR03.01.06 Augmentar l’encaminament IP disponible a través de 

la GVA 
2022   

PG03.02 Augmentar les capacitats de la interconnexió de 
xarxes 

2022   

PR03.02.01 Migrar a un model d’interconnexió de xarxes SD-WAN 2022  Inclòs en 
PR03.01.03 

PR03.02.02 Instal·lar un accés a Internet separada de la xarxa 
corporativa de la GVA en el CPD principal 

2022  4.800,00 € 

PR03.02.03 Implantar un sistema de VPN multiplataforma 2022  Inclòs en 
PR03.01.03 o en 
PG08.03 

PR03.02.04 Donar alta disponibilitat a l’enllaç del CPD principal 
amb la xarxa corporativa de la GVA 

2022  Incògnita 

PR03.03.02 Aprovisionar telèfons IP a Gigabit Ethernet 2022  19.800,00 € 
PR04.02.03 Estudiar les aplicacions i serveis de les estacions de 

treball per a optimitzar-ne l’ús 
2022   

PR05.03 Implantar un servidor de control d’impressió, escaneig 
i OCR 

2022  3.500,00 € 

PR05.06 Actualitzar a l’última versió de MS Office 2021 PR05.04 36.300,00 € 
PR05.07 Analitzar la viabilitat del canvi de gestor de continguts 

del web 
2022   

PG05.08 Aplicar la normativa d’accessibilitat de llocs web 2022   
PR05.08.01 Definir la unitat responsable d’accessibilitat 2022   
PR05.08.02 Elaborar la documentació periòdica exigible 2022 PR05.08.01  
PR05.08.03 Formar el personal que crea contingut per al web en 

matèria d’accessibilitat 
2022 PR05.08.01 2.000,00 € 

PR05.08.04 Revisar els continguts del web per a adaptar-los a la 
norma d’accessibilitat 

2022 PR05.08.01 
PR05.08.03 

3.500,00 € 

PG05.09 Implantar un sistema de gestió de la formació 2022   
PR06.03 Estudi d’alternatives d’accés a escriptoris personals 

diferents del PC clàssic 
2022   

Resum Pla Director de Sistemes i Tecnologies de la Informació 2021-2023 - SEFYCU 2853197

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sindicom.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: KUAA PRAN XP92 QX73 LU4XSINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

FIRMADO POR

Lo
re

nz
o 

Pé
re

z 
Sa

rri
ón

Se
cr

et
ar

i G
en

er
al

01
/1

0/
20

21

Pág. 18 de 28

https://sindicom.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=KUAAPRANXP92QX73LU4X
https://sindicom.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=7119970&csv=KUAAPRANXP92QX73LU4X


Resum Pla Director de Sistemes i Tecnologies de la Informació 2021-2023 

19 

Programes / 
Projectes 

Descripció Exercici Depén de Cost  

PR06.04 Elaborar un pla de migració d’aplicacions a 
infraestructures comunes 

2022 PR06.01 
PG06.02 
PR06.03 

 

PR06.05 Revisió de l’estructura de carpetes compartides a la 
llum dels resultats d’altres projectes 

2022   

PG07 Revisió general de les polítiques, normes, 
procediments i guies tècniques 

2022   

PR08.01 Implantar xarxes segmentades 2022   
PR08.02 Implantar un sistema NAC avançat  2022  Inclòs en 

PR01.01.01.06.01 
PR08.04.05 Revisió general de la seguretat dels endpoints 

conforme a les guies del CCN 
2022   

PR08.05 Implantar un mecanisme estandarditzat d’accessos de 
proveïdors de servei a la infraestructura 

2022   

PR08.06 Reforç automàtic de la llista d’aplicacions permeses 2022   
PG09 Implantar un model de seguretat proactiva 2022   
PG09.01 Implantar un SIEM amb detecció d’APT 2022  14.000,00 € 
PR09.02 Implantar un servei d’anàlisi de vulnerabilitats internes 

periòdic 
2022  4.000,00 € 

PR09.03 Realitzar un test d’intrusió a sistemes interns i externs 2022  10.000,00 € 
PR09.05 Revisar el servei MDM a la llum de l’execució de 

projectes relacionats amb la telefonia mòbil 
2022  Incògnita 

PR09.06 Implantar LUCIA per a la gestió d’incidents de 
seguretat 

2022   

PG10 Millores en els CPD 2022   
PG10.01 Millores en l’alimentació elèctrica 2022   
PR10.01.01 Adquirir un nou SAI per a protegir la infraestructura 2022  10.000,00 € 
PR10.01.02 Separar en SAI diferents les càrregues 

d’infraestructura i de preses de corrent de l’edifici 
2022 PR10.01.01  

PR10.01.03 Connectar a SAI la il·luminació i la climatització del 
CPD principal 

2022 PR10.01.01  

PR10.01.04 Millorar la cobertura del servei de manteniment del 
generador i els SAI 

2022   

PR10.01.05 Instal·lar PDU monitorades en les preses de corrent de 
la infraestructura de tots els bastidors de Sindicatura 

2022  2.000,00 € 

PR10.02 Implantar un control d’accessos electrònic al CPD 
principal 

2022  1.500,00 € 

PR10.03 Instal·lar càmeres de seguretat en el CPD principal 2022  2.000,00 € 
PR10.04 Implantar un sistema de monitoratge ambiental 

d’humitat i temperatura en el CPD principal 
2022  800,00 € 

PG01.01.02.08 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “BAI05 
Gestionar el canvi organitzatiu” 

2023   

PG01.01.03.05 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització 
“APO08 Gestionar les relacions” 

2023   

PG01.01.03.06 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització 
“APO11 Gestionar la qualitat” 

2023   

PG01.01.03.13 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització 
“APO04 Gestionar la innovació” 

2023   

PG01.01.04 Desplegar els processos del domini MEA de COBIT 
2019 

2023   

PG01.01.04.01  Implantar l’objectiu de gestió de l’organització 
“MEA01 Gestionar el monitoratge del rendiment i la 
conformitat” 

2023   

PG01.01.04.01  Implantar l’objectiu de gestió de l’organització 
“MEA02 Gestionar el sistema de control intern” 

2023   

PG01.01.04.01  Implantar l’objectiu de gestió de l’organització 
“MEA03 Gestionar el compliment dels requisits 
externs” 

2023   
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Programes / 
Projectes 

Descripció Exercici Depén de Cost  

PG01.01.04.01  Implantar l’objectiu de gestió de l’organització 
“MEA04 Gestionar l’assegurament” 

2023   

PG01.02 Desplegar els processos del domini EDM de COBIT 
2019 

2023 PG01.01  

PG01.02.01 Implantar l’objectiu de govern de l’organització 
“EDM01 Assegurar l’establiment i el manteniment del 
marc de govern” 

2023   

PG01.02.02 Implantar l’objectiu de govern de l’organització 
“EDM02 Assegurar l’obtenció de beneficis” 

2023   

PG01.02.03 Implantar l’objectiu de govern de l’organització 
“EDM03 Assegurar l’optimització del risc” 

2023   

PG01.02.04 Implantar l’objectiu de govern de l’organització 
“EDM04 Assegurar l’optimització dels recursos” 

2023   

PG01.02.05 Implantar l’objectiu de govern de l’organització 
“EDM05 Assegurar el compromís de les parts 
interessades” 

2023   

PR09.04 Realitzar atacs simulats a usuaris 2023  3.000,00 € 
PG10.05 Realitzar accions tendents a evitar danys en cas 

d’inundació del CPD principal 
2023  Incògnita 

PR10.06 Implantar un sistema d’extinció fixa automàtica en el 
CPD principal 

2023 PR10.04 5.000,00 € 

6. PLA D’IMPLANTACIÓ 

6.1 PLA D’ACTIVITAT 
Els projectes definits en l’apartat 6 d’aquest document poden, en alguns casos, agrupar-se 
totalment o parcialment en iniciatives o activitats coherents, que proveïsquen els resultats 
esperats per aquests projectes, en funció de les oportunitats que el mercat oferisca en 
alguns casos. 

En la taula 3 es mostra una duració estimada de cada un dels programes i projectes: 

Taula 3. Planificació temporal de programes i projectes 

Programes  Descripció 2021 2022 2023 
Projectes  2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

PG01 Implantació d’un marc de Govern de les TIC            
PG01.01 Gestió de serveis TIC sobre la base d’ITIL/ISO 20000            
PG01.01.01 Desplegar els processos del domini DSS de COBIT 2019            
PG01.01.01.01 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “DSS02 

Gestionar les peticions i incidents de servei” 
           

PG01.01.01.02 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “DSS03 
Gestionar els problemes” 

           

PG01.01.01.03 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “DSS01 
Gestionar les operacions” 

           

PG01.01.01.04 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “DSS05 
Gestionar els serveis de seguretat” 

           

PG01.01.01.05 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “DSS04 
Gestionar la continuïtat” 

           

PG01.01.01.06 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “DSS06 
Gestionar els controls dels processos de negoci” 
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Programes  Descripció 2021 2022 2023 
Projectes  2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

PG01.01.02 Desplegar els processos del domini BAI de COBIT 2019            
PG01.01.02.01 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “BAI09 Gestionar 

els actius” 
           

PG01.01.02.02 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “BAI01 Gestionar 
els programes” 

           

PG01.01.02.03 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “BAI06 Gestionar 
els canvis de TI” 

           

PG01.01.02.04 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “BAI11 Gestionar 
els projectes” 

           

PG01.01.02.05 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “BAI02 Gestionar 
la definició de requisits” 

           

PG01.01.02.06 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “BAI03 Gestionar 
la identificació i construcció de solucions” 

           

PG01.01.02.07 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “BAI04 Gestionar 
la disponibilitat i la capacitat” 

           

PG01.01.02.08 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “BAI05 Gestionar 
el canvi organitzatiu” 

           

PG01.01.02.09 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “BAI07 Gestionar 
l’acceptació i transició dels canvis de TI” 

           

PG01.01.02.10 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “BAI08 Gestionar 
el coneixement” 

           

PG01.01.02.11 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “BAI10 Gestionar 
la configuració” 

           

PG01.01.03 Desplegar els processos del domini APO de COBIT 2019            
PG01.01.03.01 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “APO10 

Gestionar els proveïdors” 
           

PG01.01.03.02 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “APO09 
Gestionar els acords de servei” 

           

PG01.01.03.03 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “APO13 
Gestionar la seguretat” 

           

PG01.01.03.04 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “APO07 
Gestionar els recursos humans” 

           

PG01.01.03.05 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “APO08 
Gestionar les relacions” 

           

PG01.01.03.06 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “APO11 
Gestionar la qualitat” 

           

PG01.01.03.07 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “APO12 
Gestionar el risc” 

           

PG01.01.03.08 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “APO14 
Gestionar les dades” 

           

PG01.01.03.09 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “APO05 
Gestionar el portafolis” 

           

PG01.01.03.10 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “APO06 
Gestionar el pressupost i els costos” 

           

PG01.01.03.11 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “APO02 
Gestionar l’estratègia” 

           

PG01.01.03.12 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “APO03 
Gestionar l’arquitectura de l’organització” 

           

PG01.01.03.13 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “APO04 
Gestionar la innovació” 

           

PG01.01.03.14 Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “APO01 
Gestionar el marc de gestió d’I&T” 

           

PG01.01.04 Desplegar els processos del domini MEA de COBIT 2019            
PG01.01.04.01  Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “MEA01 

Gestionar el monitoratge del rendiment i la conformitat” 
           

PG01.01.04.01  Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “MEA02 
Gestionar el sistema de control intern” 
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Programes  Descripció 2021 2022 2023 
Projectes  2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

PG01.01.04.01  Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “MEA03 
Gestionar el compliment dels requisits externs” 

           

PG01.01.04.01  Implantar l’objectiu de gestió de l’organització “MEA04 
Gestionar l’assegurament” 

           

PG01.02 Desplegar els processos del domini EDM de COBIT 2019            
PG01.02.01 Implantar l’objectiu de govern de l’organització “EDM01 

Assegurar l’establiment i el manteniment del marc de govern” 
           

PG01.02.02 Implantar l’objectiu de govern de l’organització “EDM02 
Assegurar l’obtenció de beneficis” 

           

PG01.02.03 Implantar l’objectiu de govern de l’organització “EDM03 
Assegurar l’optimització del risc” 

           

PG01.02.04 Implantar l’objectiu de govern de l’organització “EDM04 
Assegurar l’optimització dels recursos” 

           

PG01.02.05 Implantar l’objectiu de govern de l’organització “EDM05 
Assegurar el compromís de les parts interessades” 

           

PG02 Augmentar les capacitats de gestió de serveis            
PR02.01 Pla de formació específica per al personal del departament en 

gestió de serveis 
           

PR02.02 Reordenació de les capacitats tècniques i tasques            
PR02.03 Pla de recursos humans            
PG02.04 Automatització de tasques            
PG03 Augmentar les capacitats de comunicació            
PG03.01 Augmentar les capacitats de la xarxa            
PR03.01.01 Implantar una xarxa troncal de fibra òptica            
PR03.01.02 Implantar una xarxa de distribució de categoria 6            
PR03.01.03 Instal·lar electrònica de xarxa troncal a 10 Gigabit Ethernet            
PR03.01.04 Connectar la xarxa troncal amb la de distribució a 10 Gigabit 

Ethernet 
           

PR03.01.05 Implantar una eina de gestió centralitzada de la xarxa            
PR03.01.06 Augmentar l’encaminament IP disponible a través de la GVA            
PG03.02 Augmentar les capacitats de la interconnexió de xarxes            
PR03.02.01 Migrar a un model d’interconnexió de xarxes SD-WAN            
PR03.02.02 Instal·lar un accés a Internet separada de la xarxa corporativa de 

la GVA en el CPD principal 
           

PR03.02.03 Implantar un sistema de VPN multiplataforma            
PR03.02.04 Donar alta disponibilitat a l’enllaç del CPD principal amb la xarxa 

corporativa de la GVA 
           

PG03.03 Augmentar les capacitats de telefonia            
PR03.03.01 Dotar de telefonia el personal de la Sindicatura per al mode 

teletreball 
           

PR03.03.02 Aprovisionar telèfons IP a Gigabit Ethernet            
PG04 Augmentar les capacitats de computació            
PG04.01 Augmentar les capacitats de servidors i emmagatzematge            
PR04.01.01 Analitzar les alternatives a VMWare            
PR04.01.02 Implantar l’alternativa seleccionada per a l’entorn de 

virtualització 
           

PR04.01.03 Adquirir nous servidors per al clúster del CPD principal            
PR04.01.04 Trasllat dels servidors del CPD principal a CPD de suport            
PR04.01.05 Dotar d’interfícies 10 Gigabit Ethernet les cabines 

d’emmagatzematge MSA 
           

PR04.01.06 Dotar d’interfícies 10 Gigabit Ethernet les cabines 
d’emmagatzematge de còpies de seguretat QNAP 

           

PR04.01.07 Actualitzar tots els Windows Server a l’última versió disponible            
PG04.02 Augmentar les capacitats d’estacions de treball            
PR04.02.01 Elaborar un pla pluriennal de renovació d’equips d’usuari            
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Programes  Descripció 2021 2022 2023 
Projectes  2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

PR04.02.02 Definir un model d’estació de treball orientada a un entorn 
híbrid de prestació del servei pel personal 

           

PR04.02.03 Estudiar les aplicacions i serveis de les estacions de treball per a 
optimitzar-ne l’ús 

           

PG05 Millores en aplicacions            
PR05.01 Implantar un gestor documental per a múltiples usos (tipus 

Alfresco) 
           

PG05.02 Implantar serveis de correu propis            
PR05.03 Implantar un servidor de control d’impressió, escaneig i OCR            
PR05.04 Estudiar la viabilitat a llarg termini d’Office 365            
PR05.05 Estudiar la viabilitat d’ús de LibreOffice per a un subconjunt 

d’usuaris 
           

PR05.06 Actualitzar a l’última versió de MS Office            
PR05.07 Analitzar la viabilitat del canvi de gestor de continguts del web            
PG05.08 Aplicar la normativa d’accessibilitat de llocs web            
PR05.08.01 Definir la unitat responsable d’accessibilitat            
PR05.08.02 Elaborar la documentació periòdica exigible            
PR05.08.03 Formar el personal que crea contingut per al web en matèria 

d’accessibilitat 
           

PR05.08.04 Revisar els continguts del web per a adaptar-los a la norma 
d’accessibilitat 

           

PG05.09 Implantar un sistema de gestió de la formació            
PG05.10 Implantar Sedipualb@            
PG06 Millores del model de prestació de serveis            
PR06.01 Estudi de rendiment d’aplicacions departamentals 

client/servidor 
           

PG06.02 Canvi d’enfocament d’ús d’aplicacions client/servidor a 
escriptoris remots 

           

PR06.03 Estudi d’alternatives d’accés a escriptoris personals diferents del 
PC clàssic 

           

PR06.04 Elaborar un pla de migració d’aplicacions a infraestructures 
comunes 

           

PR06.05 Revisió de l’estructura de carpetes compartides a la llum dels 
resultats d’altres projectes 

           

PG07 Revisió general de les polítiques, normes, procediments i guies 
tècniques 

           

PG08 Implantar un model zero trust de configuració de la seguretat            
PR08.01 Implantar xarxes segmentades            
PR08.02 Implantar un sistema NAC avançat             
PG08.03 Implantar un nou sistema de seguretat perimetral UTM en alta 

disponibilitat 
           

PG08.04 Millorar la seguretat de l’endpoint            
PR08.04.01 Renovar la protecció antivirus            
PR08.04.02 Implantar MicroClaudia            
PR08.04.03 Millorar la gestió de pedaços de seguretat            
PR08.04.04 Implantar una solució per a la restricció de l’ús dels ports USB 

dels equips 
           

PR08.04.05 Revisió general de la seguretat dels endpoints conforme a les 
guies del CCN 

           

PR08.04.06 Eliminació de credencials d’administrador d’usuaris no 
pertanyents al departament d’informàtica 

           

PR08.05 Implantar un mecanisme estandarditzat d’accessos de 
proveïdors de servei a la infraestructura 

           

PR08.06 Reforç automàtic de la llista d’aplicacions permeses            
PG09 Implantar un model de seguretat proactiva            
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Programes  Descripció 2021 2022 2023 
Projectes  2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

PG09.01 Implantar un SIEM amb detecció d’APT            
PR09.02 Implantar un servei d’anàlisi de vulnerabilitats internes periòdic            
PR09.03 Realitzar un test d’intrusió a sistemes interns i externs            
PR09.04 Realitzar atacs simulats a usuaris            
PR09.05 Revisar el servei MDM a la llum de l’execució de projectes 

relacionats amb la telefonia mòbil 
           

PR09.06 Implantar LUCIA per a la gestió d’incidents de seguretat            
PG10 Millores en els CPD            
PG10.01 Millores en l’alimentació elèctrica            
PR10.01.01 Adquirir un nou SAI per a protegir la infraestructura            
PR10.01.02 Separar en SAI diferents les càrregues d’infraestructura i de 

preses de corrent de l’edifici 
           

PR10.01.03 Connectar a SAI la il·luminació i la climatització del CPD principal            
PR10.01.04 Millorar la cobertura del servei de manteniment del generador 

i els SAI 
           

PR10.01.05 Instal·lar PDU monitorades en les preses de corrent de la 
infraestructura de tots els bastidors de Sindicatura 

           

PR10.02 Implantar un control d’accessos electrònic al CPD principal            
PR10.03 Instal·lar càmeres de seguretat en el CPD principal            
PR10.04 Implantar un sistema de monitoratge ambiental d’humitat i 

temperatura en el CPD principal. 
           

PG10.05 Realitzar accions tendents a evitar danys en cas d’inundació del 
CPD principal 

           

PR10.06 Implantar un sistema d’extinció fixa automàtica en el CPD 
principal 

           

 

6.2 ORGANITZACIÓ, GESTIÓ I SEGUIMENT DEL PLA 

6.2.1. Justificació dels projectes del Pla 
Com ja s’ha esmentat, cada un dels programes i, per tant, dels projectes detallats en aquest 
pla director requerirà la seua justificació contínua sobre la base del seu business case, que 
contindrà, com a mínim els apartats següents:5 

 Resum executiu. 

 Motius per a realitzar el projecte. 

 Opcions possibles. Sempre hi ha tres opcions que cal considerar davant de 
qualsevol iniciativa: no fer res, fer el mínim i fer altres coses. 

 Beneficis esperats. Enumerar cada un dels beneficis a més de com i quan poden 
ser quantificats. 

                                                      
5 D’acord amb la metodologia de gestió de projectes PRINCE2. 
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 Contrabeneficis esperats. D’acord amb PRINCE2, un contrabenefici és un resultat 
final percebut com a negatiu per una o més parts interessades. Un altre nom que 
es pot utilitzar és efecte col·lateral negatiu. 

 Planificació. 

 Costos. Costos del projecte sumats als costos de manteniment una vegada 
finalitzat el projecte. 

 Avaluació de la inversió. Informació del retorn de la inversió (ROI). 

 Riscos del projecte. 

6.2.2 Seguiment del Pla 

Com en moltes altres iniciatives, serà la Comissió d’Informàtica i Seguretat dels Sistemes 
d’Informació (CIGSI) de la Sindicatura la que realitzarà la proposta d’aprovació i el 
seguiment d’aquest pla, així com dels business case dels diferents projectes. 

Quan arribe el moment d’assumir cada una de les iniciatives del Pla, es presentarà a la CIGSI 
la proposta, i en cas de ser aprovada donarà lloc a la realització de les activitats pertinents, 
la qual cosa podrà o no generar les licitacions oportunes. 

En aquest sentit, la CIGSI prendrà el rol de comité de projecte i el responsable del 
departament d’informàtica prendrà el rol de project manager, segons la nomenclatura de 
la metodologia PRINCE2. 

CONCLUSIONS 

L’execució directa d’aquest pla director tindrà un cost aproximat, per als seus dos anys i 
mig de vigència, d’almenys 356.300 €, als quals caldrà afegir els costos dels projectes 
l’impacte econòmic dels quals es va indicar com a “incògnita” en la taula 2, i els costos de 
l’execució d’aquells projectes que suposen la planificació de despesa o inversió, com el pla 
pluriennal de renovació d’equips d’usuari. Encara que aquesta despesa agregada puga 
semblar gran, cal tindre en compte que, com es pot deduir de la part de diagnòstic de la 
situació actual d’aquest pla director, les TIC de la Sindicatura arrosseguen determinades 
deficiències i obsolescències que impedeixen, sense l’adequada inversió, que siga un factor 
accelerador de la consecució dels objectius de la institució. Així mateix, les deficiències 
diagnosticades poden suposar un risc per a la seguretat i continuïtat dels sistemes 
d’informació de la Sindicatura. En qualsevol cas, en l’execució de cada un dels projectes es 
prendran les decisions oportunes de disseny i planificació per a maximitzar l’eficiència de 
la despesa en aquest projecte. 

Després de l’execució del Pla Director de Sistemes d’Informació, la situació de les TIC de la 
Sindicatura haurà canviat en molts aspectes. Els canvis principals que haurà impulsat o 
provocat aquest pla són: 
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1. La infraestructura física de la xarxa de la seu de la Sindicatura al carrer de Sant 
Vicent haurà passat de poder entregar 100 Mbps a cada equip connectat a aquesta, 
a poder entregar almenys 1 Gbps, multiplicant per 10 la capacitat. 

2. La infraestructura lògica de la xarxa de la Sindicatura serà una sola, 
independentment d’on, i a través de quin mitjà, es connecte un determinat equip 
d’usuari a aquesta. 

3. La infraestructura de xarxes separarà les diferents zones de seguretat i gestionarà 
adequadament el trànsit entre elles. 

4. Es disposarà d’una connexió a Internet per la qual circularà també el trànsit VPN, 
per la qual cosa es disposarà de major amplada de banda en teletreball i menors 
retards, ja que aquest trànsit no no passarà per la xarxa de GVA. 

5. La infraestructura de computació i emmagatzematge haurà passat de poder 
gestionar 1 Gbps de dades per cada connexió a poder gestionar 10 Gbps per cada 
una, multiplicant per 10 la capacitat d’aquests enllaços. Això significa que no sols 
la resposta immediata a les peticions d’usuari serà més ràpida, sinó que l’accés a 
l’emmagatzematge de còpies de seguretat locals també ho serà. 

6. La infraestructura de computació serà més resistent davant de determinades 
fallades, i permetrà alçar en el CPD de suport els serveis crítics, una cosa que en 
l’actualitat no és possible. 

7. La infraestructura de màquines virtuals disposarà d’un entorn separat per a 
desenvolupament, preproducció i producció, evitant mesclar sistemes que 
estiguen en diferents fases del seu cicle de vida. 

8. L’equipament TIC es mantindrà actualitzat, evitant costos ocults de pèrdues de 
productivitat degudes a la lentitud o incidències de suport. 

9. Tot el personal de Sindicatura disposarà de comunicacions telefòniques tant en el 
seu despatx com en el lloc des del qual teletreballe. 

10. Els serveis TIC de la Sindicatura estaran monitorats, tant des del punt de vista de 
les operacions com des del punt de vista de la ciberseguretat, inclosos els sistemes 
interns. 

11. Tots els actius i serveis TIC es protegiran adequadament, segons l’impacte que 
s’haja definit per a cada un, i complint amb l’Esquema nacional de Seguretat i el 
Reglament Europeu de Protecció de Dades. Això significa que s’haurà reforçat la 
seguretat de tots els sistemes respecte de la situació actual. 

12. Els serveis TIC es prestaran amb el nivell de qualitat i de resposta que es definisca 
en cada cas, amb els requisits legals oportuns, amb costos econòmics i 
mediambientals optimitzats, i segons els procediments establits per a garantir, si 
és el cas, la seua continuïtat. 
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13. El personal TIC de la Sindicatura estarà plenament capacitat i entrenat per a la 
gestió i suport dels diferents sistemes d’informació i serveis d’aquesta, i es 
comptarà amb l’adequat suport extern per a determinats tipus de tasques. 

14. Les TIC de la Sindicatura seran gestionades i governades, amb un nivell de 
maduresa acceptable, segons un marc de referència internacional i una sèrie de 
metodologies de bones pràctiques en els seus diferents àmbits. Això garantirà que 
les TIC servisquen adequadament al compliment dels objectius de la Sindicatura a 
cada moment.
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