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RESUM. Anàlisi i seguiment del Pla de Transformació Digital de la Generalitat 2016-2019 

RESUM

El Pla de Transformació Digital 2016-2019 de la Generalitat 

Al febrer de 2016 es va elaborar el Pla de Transformació Digital 2016-2019 (PTD) 
i l’1 d’abril del mateix any el conseller d’Hisenda i Model Econòmic va informar-ne el 
Consell. El PTD s’emmarcava en l’Agenda Digital per a la Comunitat Valenciana 
2014-2020 i posteriorment es va integrar en el Pla Estratègic de la Generalitat en 
matèria de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (PETIC), aprovat 
per l’Acord del Consell de 30 de desembre de 2016. 

El PTD s’estructura en tres plans d’objecte, abast i naturalesa específics: Pla d’Administració 
Electrònica (PAE), Pla d’Adaptació de Serveis i Aplicacions (PASA) i Pla de Seguiment (PS). 

Què és la transformació digital de l’administració 

La transformació digital no és una qüestió exclusivament tècnica, no és la 
mera informatització de processos administratius tradicionals. Implica partir de zero i 
reflexionar sobre quina és la millor manera de prestar un servei amb els mitjans 
tecnològics actuals. És a dir, la tecnologia només és un element instrumental per a dur a 
terme la reenginyeria de processos que implica la transformació digital de 
l’Administració. Per tant, la mera incorporació de la tecnologia no pot fer bons uns 
procediments obsolets. 

D’altra banda, la total dependència dels sistemes d’informació i de comunicacions existent 
en la gestió pública fa que les administracions públiques siguen més vulnerables davant 
dels ciberatacs, de manera que la transformació digital ha d’anar inseparablement unida 
a la ciberseguretat. 

Primera conclusió general 

El Pla de Transformació Digital no estableix la visió estratègica per a aconseguir 
la transformació digital de la Generalitat, els objectius definits són massa generals, 
sense concretar fites o metes a aconseguir. El PTD no incloïa una previsió pressupostària 
per a tot l’horitzó del pla.  

Quant a l’execució, a pesar dels progressos obtinguts en la implantació de components 
tecnològics d’administració electrònica, la transformació digital de la Generalitat és 
encara una assignatura pendent. 

La transformació digital d’una entitat com la Generalitat, amb nombroses unitats 
administratives, amb moltes, complexes i antiquades aplicacions informàtiques, suposa un 
gran repte, ja que un procés de transformació a gran escala requereix un canvi general de 
processos i de comportament en funcionaris i en el nivell directiu, juntament amb 
una inversió pressupostària important. Tot això significa que la transformació digital 
de la Generalitat és intrínsecament difícil, i és necessari un lideratge clar, amb les 
competències adequades per a dur-la a terme i amb el màxim compromís polític i 
pressupostari, que no s’han produït.  
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Segona conclusió general 

Les activitats que ha dut a terme el CSIRT-CV en matèria de prevenció, detecció i resposta 
a ciberamenaces són les que corresponen a un centre de resposta a incidents de seguretat. 
Aquestes activitats són fonamentals per a contribuir a l’obtenció d’un nivell adequat de 
ciberseguretat davant de les amenaces externes en els sistemes d’informació de 
l’Administració de la Generalitat Valenciana i el seu sector públic.  

Principals recomanacions  

La transformació digital de la Generalitat ha de ser una prioritat estratègica i ha d’abordar-
se com més prompte millor i de manera decidida. Aquesta transformació només 
s’aconseguirà si es donen una sèrie de  condicions mínimes, entre les quals podem 
assenyalar: 

• Eliminar la dispersió d’esforços i la proliferació d’iniciatives que se superposen, 
interfereixen i manquen de la coherència necessària. 

• Definir una governança i lideratge eficaç. Hauria de crear-se un servei d’organització 
horitzontal, potent, amb capacitat operativa i decisòria, no sols consultiva, amb 
competències reals en modernització i reorganització de processos (organitzativament 
similar a la Intervenció General o a l’Advocacia) i amb una visió global i no fragmentada. 

• Dotar el procés transformador dels recursos humans i econòmics necessaris. 

Finalment, també s’han de potenciar i incrementar els recursos personals i pressupostaris 
de la Generalitat destinats a millorar els nivells de ciberseguretat i resiliència dels sistemes 
d’informació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors 
i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat. 
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1. PER QUÈ REALITZEM AQUESTA AUDITORIA  

L’entorn actual d’administració electrònica 

L’article 6 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura 
de Comptes, inclou entre les seues funcions, a més de les referides al control extern de la 
gestió economicofinancera del sector públic valencià i dels seus comptes, aquelles que 
d’acord amb l’ordenament jurídic siguen convenients per a assegurar adequadament el 
compliment dels principis financers, de legalitat, d’eficàcia i d’economia i de transparència, 
exigibles al sector públic. A més, l’article 11 de la mateixa llei estableix que en el 
desenvolupament de la seua funció fiscalitzadora la Sindicatura de Comptes està facultada 
per a verificar la seguretat i fiabilitat dels sistemes informàtics que suporten la informació 
economicofinancera, comptable i de gestió. 

El Pla Estratègic 2019-2022 de la 
Sindicatura de Comptes inclou la 
digitalització del sector públic valencià i la 
transformació digital de l’Administració com 
un dels quatre elements o tendències 
fonamentals1 que ha de considerar la 
Sindicatura de Comptes en la seua activitat 
fiscalitzadora. Conseqüentment, en l’annex I 
d’aquest document es va incloure la 
transformació digital de l’Administració com 

a àrea prioritària d’actuació per a la Sindicatura. 

Les lleis 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, i 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 
representen la consolidació des del punt de vista jurídic de l’administració electrònica en 
totes les entitats públiques i estableixen que la tramitació electrònica ha de constituir 
l’actuació habitual de les administracions, tant en les relacions amb tercers com entre 
administracions i intraadministracions, i el principi de “digital per defecte”. 

La Sindicatura de Comptes considera que, a més de ser una obligació legal, la transformació 
digital de la Generalitat cap a una plena administració electrònica –tant en els seus 
processos interns com en la prestació de serveis als ciutadans– és una matèria 
d’importància estratègica per al desenvolupament d’una societat moderna, adaptada a les 
actuals i a les previsibles circumstàncies futures, en les quals les tecnologies de la informació 
i les comunicacions (TIC) impregnen tots els aspectes de la gestió interna i de la prestació 
de serveis públics i en què els ciutadans exigeixen serveis eficaços, accessibles per mitjans 

                                                            

1 Vegeu apartat 2.4 del Pla Estratègic 2019-2022 de la Sindicatura de Comptes. 

La digitalització del sector públic 
valencià i la transformació digital 
de l’Administració és una de les 
quatre tendències fonamentals 
que ha de considerar la 
Sindicatura en la seua activitat 
fiscalitzadora 

https://www.sindicom.gva.es/public/Attachment/2019/9/PlaEstratgic2019-2022_val_definitiu.pdf
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electrònics a través d’internet en tot moment i en qualsevol lloc, i segurs davant les 
ciberamenaces. 

La pandèmia  

En aquest escenari general, la realitat del nostre entorn pròxim i de la resta de la societat 
espanyola i mundial en les fases finals d’elaboració d’aquest informe és la d’una greu crisi 
sanitària i socioeconòmica provocada per l’epidèmia de COVID-19. Entre moltes qüestions 
més, aquesta crisi ha posat de manifest que les administracions públiques en general i la 
Generalitat en particular han sigut capaces de mantindre gran part de la seua activitat 
durant el període més dur del confinament, confiant en el bon funcionament i l’eficàcia dels 
seus sistemes d’informació i comunicacions (SIC). Durant aquest període, totes les 
administracions han recorregut al treball en remot, en les seues diferents modalitats 
tècniques, per a mantindre la seua activitat en nivells raonables. Aquesta nova manera de 
treballar es mantindrà en el temps, amb diferents graus d’intensitat, ateses les 
circumstàncies i les incerteses plantejades per la COVID-19, així com pel menor impacte 
mediambiental resultant de la disminució de la mobilitat laboral, la consegüent reducció 
del temps dedicat als desplaçaments i l’augment de les possibilitats de conciliació familiar. 
Aquest important salt qualitatiu, impensable en condicions normals, ha sigut possible 
gràcies a uns SIC àmpliament desenvolupats i a un grau raonable d’implantació de 
l’administració electrònica.  

Els nous riscos tecnològics 

La implantació de l’administració electrònica està imposant en els ens públics una 
transformació en la forma de prestació dels serveis als ciutadans i de la gestió pública, 
basada en sistemes i xarxes interconnectats, que està generant nous, continus i 
generalitzats riscos tant davant de les amenaces provinents del ciberespai com de les 
relacionades amb vulnerabilitats i amenaces d’origen intern. 

Els riscos per als sistemes d’informació que 
suporten els processos de l’administració 
electrònica augmenten en la mesura que les 
amenaces a la seguretat provinents del 
ciberespai evolucionen contínuament i 
apareixen atacs nous cada vegada més 
sofisticats i destructius. Aquests obliguen els 
ens públics a fer-los front de manera 
proactiva i sistemàtica,2 establint 
mecanismes de defensa que en el seu 
fonament estan articulats mitjançant 

l’Esquema Nacional de Seguretat, d’aplicació obligatòria per a tot el sector públic.  

                                                            

2 Vegeu apartat 3.7, “Auditar un sector públic plenament digitalitzat”, del Pla Estratègic 2019-2022 de 
la Sindicatura de Comptes. 

La total dependència dels sistemes 
d’informació i de comunicacions 
existent en la gestió pública fa que 
les administracions públiques 
siguen més vulnerables davant 
dels ciberatacs. La transformació 
digital ha d’anar inseparablement 
unida a la ciberseguretat. 
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A més, l’actual crisi de la COVID-19 ha mostrat amb absoluta claredat la total dependència 
dels SIC que existeix en la gestió pública, la qual cosa fa que les nostres administracions 
siguen més vulnerables davant dels ciberatacs i que mantindre una ciberhigiene adequada 
i un sòlid sistema de protecció davant d’aquells siga més necessari que mai. La 
generalització del treball en remot ocasiona, com a contrapartida de la seua eficiència, un 
fort augment de la superfície d’exposició a les ciberamenaces, al qual les entitats públiques 
han de fer front amb les dificultats pressupostàries pròpies d’un període de crisi. 

Treball realitzat 

Per les raons assenyalades, i de conformitat amb la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, els programes anuals d’actuació de 2019 i 2020 de la Sindicatura de 
Comptes van preveure la realització d’una anàlisi del Pla de Transformació Digital de la 
Generalitat i de les iniciatives abordades en l’àmbit del Centre de Seguretat TIC de la 
Comunitat Valenciana CSIRT-CV, emmarcades en el Pla Estratègic de les Tecnologies de la 
Informació i les Comunicacions de la Generalitat 2016-2020 (PETIC). 

2. OBJECTIUS, ABAST I METODOLOGIA  

Objectius 

Els objectius principals del treball són, en primer lloc, proporcionar una avaluació sobre la 
definició, l’execució i el grau de consecució dels objectius previstos en el Pla de 
Transformació Digital de la Generalitat 2016-2019 (PTD) i, en segon lloc, els que marca 
la línia estratègica LE II.7.2, “Capacitats de prevenció, detecció, resposta i recuperació 
davant les ciberamenaces”, del PETIC, materialitzada en la gestió del CSIRT-CV. Aquests 
objectius poden aconseguir-se tractant de respondre dues preguntes principals:  

Objectiu 1: El PTD ha sigut adequadament definit i executat, de 
manera que es garantisca l’efectiva transformació 
digital de l’Administració pública valenciana? 

Objectiu 2: L’acció CSIRT-CV ha sigut adequadament definida i 
executada de manera que s’aconseguisca l’objectiu 
previst de millora de les capacitats de prevenció, 
detecció, resposta i recuperació davant les 
ciberamenaces? 

Àmbit subjectiu, objectiu i temporal 

L’abast dels treballs s’ha centrat en la gestió realitzada per la Generalitat en els dos àmbits 
assenyalats: gestió del Pla de Transformació Digital de la Generalitat 2016-2019 i del CSIRT-
CV.  
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Quant a l’àmbit temporal del treball, la revisió del PTD i de l’acció inclosa en el PETIC sobre el 
CSIRT-CV correspon al període de vigència del primer dels plans esmentats, és a dir, 2016-
2019. 

Metodologia 

La metodologia seguida ha consistit bàsicament en l’anàlisi de documentació de diferent 
tipus (plans, contractes, actes i informes dels comités implicats, etc.), l’entrevista amb 
personal responsable de la implantació del PTD i en la gestió i operativa del CSIRT-CV, i la 
documentació de l’evidència obtinguda. L’anàlisi de l’evidència i els resultats obtinguts la 
realitzem basant-nos en la metodologia i els criteris d’avaluació que es descriuen en 
l’apèndix 4.  

Comparant els resultats observats amb els criteris d’avaluació, a més de les conclusions 
generals que donen resposta a les dues preguntes principals abans formulades, es poden 
extraure conclusions parcials sobre els subobjectius següents: 

• La visió estratègica del pla (criteri 1), amb l’objectiu de contestar a la pregunta de si 
el PTD estableix una estratègia clara per a aconseguir la transformació digital de la 
Generalitat. 

• Els objectius del pla (criteri 2), de manera que puguem aconseguir una opinió 
fonamentada sobre si els objectius del pla estan adequadament definits i mesurar el 
seu grau de consecució. 

• El marc de governança i lideratge (criteri 3) plantejat en el PTD, és a dir, si els òrgans 
de direcció del PTD i l’estructura organitzativa utilitzada per a la seua execució i 
seguiment han facilitat la consecució dels objectius previstos. 

• La gestió dels recursos (criteri 4), per a arribar a una conclusió sobre si s’han assignat 
i gestionat els recursos necessaris per a la implantació reeixida del pla. 

• Els mecanismes de seguiment aplicats (criteri 5), per a donar suport a la consecució 
dels objectius del pla de transformació, iniciativa estratègica que, pel seu abast, 
complexitat i cost, requereix un alt grau de supervisió. 

• L’abast i el grau d’execució de l’acció CSIRT-CV (criteri 6), orientada a la millora de 
les capacitats de prevenció, detecció i resposta davant les ciberamenaces. 

Hem dut a terme el treball de conformitat amb els Principis fonamentals de fiscalització de 
les institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques d’auditoria aprovades 
pel Consell de la Sindicatura recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes. Aquests principis exigeixen que complim els requeriments d’ètica aplicables als 
auditors públics, així com que planifiquem i executem el treball amb la finalitat d’obtindre 
evidència d’auditoria que ens permeta emetre unes conclusions en relació amb els dos 
objectius assenyalats adés i, si és el cas, formular recomanacions que contribuïsquen a 
l’esmena de les deficiències observades. 
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El treball l’ha dut a terme la Unitat d’Auditoria de Sistemes d’Informació de la Sindicatura 
(UASI).  

3. QUÈ ÉS LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE 
L’ADMINISTRACIÓ 

Com que l’element central d’aquest treball és la transformació digital, és important tindre 
molt clar quin és el seu significat, què s’ha d’entendre per això, ja que no hi ha una definició 
de caràcter legal. Tampoc en el PTD es defineix explícitament què significa o representa la 
transformació digital per a la Generalitat. 

Segons el document de la Unió Europea Pla d’Acció sobre Administració Electrònica de la 
UE 2016-2020. Accelerar la transformació digital de l’Administració,3 “una administració 
pública moderna i eficient ha de garantir serveis ràpids i d’alta qualitat per als ciutadans i 
un entorn favorable a l’activitat empresarial […] les administracions públiques han de 
transformar la seua gestió interna, replantejar-se i redissenyar els serveis i els 
procediments existents i obrir les seues dades i serveis a altres administracions, i, en la 
mesura que siga possible, a les empreses i a la societat civil”. 

Un element important que distingeix la transformació dels tipus de canvi graduals és 
l’abandó de models operatius analògics basats en la interacció entre persones, fins i tot 
amb el suport de mitjans electrònics, en favor dels nous sistemes digitals automatitzats en 
gran manera amb la redefinició prèvia dels processos operatius. 

La transformació digital no és una qüestió exclusivament tècnica, no és la mera 
informatització de processos administratius dissenyats amb mentalitat analògica molts 
anys arrere en la major part dels casos. Els aspectes tecnològics són essencials, però no són 
els més importants; la tecnologia només és un element instrumental per a dur a terme la 
reenginyeria de processos que implica la transformació digital de l’Administració. La 
tecnologia no pot fer bons uns procediments roïns. 

I alineada amb la visió anterior es troba la inclosa en el Pla de Transformació Digital de 
l’Administració General de l’Estat i els seus Organismes Públics 2015-2020,4 que defineix la 
transformació digital com “la revisió integral de les tasques, activitats i processos de gestió 
dels béns i serveis consubstancials a la naturalesa i missions de cada organització, que es 
basa en la integració dels recursos i capacitats de les tecnologies de la informació en 
aquestes activitats i processos. Amb això s’afavoreix l’eficàcia i l’eficiència de l’actuació 
pública i, per tant, l’aportació de valor al conjunt de la societat, ja siga des d’una perspectiva 
individual o col·lectiva. Implica un rol de les tecnologies de la informació com a inductores 
per al tractament integral de grans volums d’informació, la millora de la presa de decisions 

                                                            

3 Plan de Acción de Administración Electrónica de la UE 2016-2020. Acelerar la transformación digital 
de la administración, 19/04/2016, (COM [2016] 179 final). 
4 administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Estrategia-TIC/Estrategia-TIC-AGE.html. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-179-ES-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-179-ES-F1-1.PDF
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Estrategia-TIC/Estrategia-TIC-AGE.html
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i una predisposició oberta a la innovació i al caràcter dinàmic de les expectatives, 
requeriments i demandes dels clients i usuaris d’aquests béns i serveis”. 

Podríem resumir que la transformació digital 
implica una completa reenginyeria de 
processos en la qual han d’intervindre 
persones amb responsabilitat funcional, 
coneixedores del procés de gestió a 
redissenyar, i personal amb perfil tècnic que 
col·laboren amb aquelles, que són les 
responsables últimes de l’òptima funcionalitat 
d’una aplicació d’administració electrònica.  

4. EL PLA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LA 
GENERALITAT 2016-2019 

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic va informar el Ple del Consell en la seua sessió d’1 
d’abril de 2016 de l’elaboració del Pla de Transformació Digital 2016-2019 (PTD), que 
s’emmarca en l’Agenda Digital per a la Comunitat Valenciana 2014-2020. 

El PTD s’estructura en tres plans d’objecte, abast i naturalesa específics:  

Pla d’Administració Electrònica (PAE) 

Aquest pla persegueix completar l’administració electrònica de la Generalitat, tant 
respecte als seus components i la seua integració, com a la interoperabilitat entre 
administracions i als serveis i activitats d’exercici de competències.  

Pla d’Adaptació de Serveis i Aplicacions (PASA) 

Els objectius d’aquest pla són unificar i estandarditzar la producció, actualització i 
manteniment d’aplicacions de la Generalitat competència de la Direcció General de 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC).  

Pla de Seguiment (PS) 

El procés d’execució o desenvolupament d’un pla ha de ser objecte d’un control 
adequat per a conéixer el grau de concordança entre la planificació i l’efectivament 
realitzat, per a mesurar el grau d’avanç del pla i de cada un dels seus projectes, el 
compliment d’objectius, el seguiment i control de lliurables i la identificació de 
problemes i proposta d’accions correctives. 

  

La transformació digital implica 
partir de zero i reflexionar sobre 
quina és la millor manera de 
prestar un servei amb els mitjans 
tecnològics actuals. Implica una 
completa reenginyeria de 
processos. 
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5. CONTEXT I INICIATIVES ESTRATÈGIQUES 
RELACIONADES 

Com ja s’ha assenyalat, la transformació digital i la implantació de l’administració 
electrònica, a més de ser necessàries per a millorar l’eficiència i adaptar-se a les maneres 
de gestionar del segle XXI, són una obligació legal imposada per les lleis 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que estableixen que l’Administració 
serà digital per defecte. També possibiliten que les administracions complisquen els 
principis d’economia, eficiència i eficàcia previstos en l’article 31.2 i 103.1 de la Constitució. 

Aquesta matèria va ser objecte de tractament legal en l’àmbit autonòmic per la Llei 3/2010, 
de 5 de maig, de la Generalitat, d’Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana 
(derogada per la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat), i pel Reglament 
d’Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, aprovat per mitjà del Decret 
220/2014, de 12 de desembre, l’objecte del qual és la regulació del règim jurídic de la 
utilització per l’Administració de la Generalitat dels mitjans electrònics, informàtics i 
telemàtics en el desenvolupament de la seua activitat administrativa. Aquest important 
reglament, encara vigent, ha sigut modificat per diverses disposicions en els últims anys i 
fa nombroses referències a disposicions ja derogades. 

Durant els últims anys, impulsades tant per la pressió normativa de les esmentades 
disposicions legals com per l’oportunitat estratègica per a millorar la gestió pública, hi ha 
hagut diverses iniciatives per a la modernització, la implantació de l’administració 
electrònica i per a dur a terme una transformació digital de la Generalitat Valenciana.  

Analitzats en l’apèndix 2 els diferents plans estratègics per a la “modernització” de la 
Generalitat, podem sintetitzar-ne l’abast temporal en el quadre 1. 

Quadre 1. Abast temporal dels diferents plans estratègics de “modernització” 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ADCV          

PETIC          

PTD         

Pla SIRCA-2          

PEIMAG          

PACSMQSP           
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L’orientació i l’enfocament amb què s’han abordat els diferents plans estratègics han sigut 
variats i descoordinats, però a pesar d’això, si s’analitzen detalladament, s’aprecia una clara 
interrelació entre ells, tant quant a objectius a aconseguir com quant a actors involucrats. 

6. CONCLUSIONS

Primera conclusió general 

Responent a la primera pregunta, el PTD ha sigut adequadament definit i executat de 
manera que es garantisca l’efectiva transformació digital de l’Administració pública 
valenciana?, la primera conclusió és: 

El Pla de Transformació Digital no estableix la visió estratègica per 
a aconseguir la transformació digital de la Generalitat, els objectius 
definits són massa generals, sense concretar fites o metes a 
aconseguir, i no s’han assignat pressupostos per a dur-lo a terme.  

Quant a la seua execució, a pesar dels progressos obtinguts en la 
implantació de components tecnològics d’administració electrònica, 
la transformació digital de la Generalitat és encara una assignatura 
pendent. 

La transformació digital d’una entitat com la Generalitat, amb 
nombroses unitats administratives, amb moltes, complexes i 
antiquades aplicacions informàtiques, suposa un gran repte, ja que 
un procés de transformació a gran escala requereix un canvi general 
de processos i de comportament en funcionaris i en el nivell directiu, 
juntament amb una inversió pressupostària important. Tot això 
significa que la transformació digital de la Generalitat és 
intrínsecament difícil, és necessari un lideratge clar, amb les 
competències adequades per a dur-la a terme i el màxim compromís 
polític i pressupostari, que no s’han produït.   

Aquesta conclusió general es pot desagregar en les cinc conclusions parcials relacionades 
amb els subobjectius assenyalats en l’apartat 2 anterior: 

1. El Pla de Transformació Digital té una visió estratègica insuficient per a
aconseguir la transformació digital de la Generalitat i no inclou els principis
rectors que haurien de regir la seua actuació.

Encara que en l’àmbit del PAE s’han realitzat avanços importants que contribueixen
sens dubte a la implantació d’un model d’administració electrònica en la Generalitat,
amb el desenvolupament de components i activitats de l’administració electrònica, si
aquests no s’incorporen a procediments de gestió “modernitzats” i a les aplicacions
que els donen suport, l’esforç realitzat no obté els fruits desitjables en un procés
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transformador, ja que tindríem processos obsolets amb elements tecnològics actuals. 
L’adaptació necessària perquè les aplicacions i serveis facen ús dels components 
desenvolupats en el PAE s’hauria d’haver abordat en el PASA (fases 3 i 4 del PTD), però 
aquest pla no ha sigut definit i els avanços en aquesta matèria es produeixen de manera 
no orquestrada, no planificada. 

El PTD és fonamentalment un pla centrat en el desenvolupament d’elements de 
programari per a implantar peces de l’administració electrònica sota un paradigma 
continuista, és a dir, sense plantejar-se la conveniència de fer canvis en la manera de 
treballar, de modernitzar els processos administratius ni considerar la reenginyeria dels 
processos i l’ús de noves tecnologies com a palanca per a l’increment de l’eficàcia i 
l’eficiència de la labor de l’Administració. Aquests últims aspectes són els que 
caracteritzen, precisament, un procés transformador.  

A més, el PTD presenta debilitats a causa de l’escàs grau de cohesió i integració amb 
altres iniciatives estratègiques en matèria d’administració electrònica i transformació 
digital empreses per altres òrgans de la Generalitat.  

2. No hi ha una relació clara entre els objectius generals del PTD i les línies d’actuació 
previstes per a la seua consecució. El pla no inclou les fites o metes que cal 
aconseguir, no s’han fixat objectius concrets. Això ha sigut especialment 
destacable respecte del Pla d’Adaptació de Serveis i Aplicacions, que no s’ha 
desenvolupat. 

A més, no ens consta cap actuació en l’àmbit subjectiu del pla referit a les entitats locals 
i a l’Administració institucional de la Generalitat. 

3. Ha faltat una sòlida governança i lideratge en el PTD que impulsara la 
transformació digital de la Generalitat.  

Per a abordar amb èxit la transformació digital han d’involucrar-se en la seua direcció 
i lideratge els òrgans directius del màxim nivell, no sols de l’àrea tecnològica sinó, 
especialment, de les àrees funcionals. Les comissions creades amb aquesta finalitat en 
les quals participen diferents departaments de la Generalitat (CITEC, GOTICAE, COSMIQ 
i CIMAP) no han tingut capacitat decisòria i no han resultat operatives en la pràctica 
per a l’impuls i l’execució del PTD.  

Després d’analitzar el context normatiu i estratègic, hem observat falta de cohesió entre 
les diferents iniciatives dissenyades per la Generalitat per a la implantació de 
l’administració electrònica i la transformació digital. Hi ha hagut una distribució 
dispersa de competències entre diferents conselleries en matèria de “transformació 
digital”, que s’ha traduït en l’aprovació de plans estratègics de “modernització” que se 
superposen, sense l’adequada coordinació entre si i amb progressos limitats en la 
transformació digital de la Generalitat.  

4. Ni el PTD ni el PETIC han disposat d’un pressupost específic definit i aprovat. No 
és realista dissenyar un pla de transformació digital, ambiciós i complex per 
definició, sense assignar expressament recursos humans i financers per a 
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executar-lo. En els pressupostos anuals de 2016 a 2019 es va assignar, en el capítol 
6, 28,7 milions d’euros al subprojecte d’inversió denominat DI380222, 
“Administració electrònica de la Generalitat”. 

Tampoc s’han definit indicadors per a mesurar els costos de les actuacions incloses en 
el pla i no s’ha previst la utilització d’eines eficaces per a recollir i documentar els costos 
en què s’ha incorregut. 

5. El seguiment del PTD, centrat en el PAE, s’ha externalitzat i el plec de 
prescripcions tècniques per a la seua contractació, encara que no es tracta 
pròpiament d’un pla formal, pot considerar-se acceptable i inclou les tasques 
bàsiques d’un pla d’aquest tipus. 

El calendari inicialment previst per al Pla de Seguiment (PS) no s’ha complit, ja que 
havia de començar a principis de 2016, però el contracte del “Servei de suport integral 
del Pla de Transformació Digital de la Generalitat” va ser adjudicat al març de 2018 i 
formalitzat el 31 de maig de 2018; és a dir, des que va iniciar la seua vigència el PTD 
fins que es va formalitzar el contracte van transcórrer més de dos anys. La seua duració 
és de 36 mesos, amb finalització teòrica per tant al maig de 2021, 17 mesos després de 
finalitzar la vigència del PTD.  

Segona conclusió general 

En relació amb les accions desplegades en matèria de ciberseguretat, que són un requisit 
indispensable per a l’adequat funcionament de l’administració electrònica, i que estan 
previstes en el PETIC, hem de respondre la segona pregunta: l’acció CSIRT-CV ha sigut 
adequadament definida i executada de manera que s’aconseguisca l’objectiu previst 
de millora de les capacitats de prevenció, detecció, resposta i recuperació davant les 
ciberamenaces? La segona conclusió general és: 

Encara que el PETIC no establia cap objectiu concret en relació amb 
el CSIRT-CV (acció II.7.2.1 CERT CSIRT-CV), després d’adquirir un 
coneixement dels procediments duts a terme per la DGTIC, el seu 
Servei de Seguretat i el CSIRT-CV, considerem que les activitats 
dutes a terme pel CSIRT-CV en matèria de prevenció, detecció i 
resposta a ciberamenaces són les que corresponen a un centre de 
resposta a incidents de seguretat. Aquestes activitats són 
fonamentals per a contribuir a l’obtenció d’un nivell adequat de 
ciberseguretat davant de les amenaces externes en els sistemes 
d’informació de l’Administració de la Generalitat Valenciana i el seu 
sector públic.  

La implicació del conjunt de serveis de la DGTIC, inclòs el CSIRT-CV, en la implementació 
de solucions tècniques segures per a afrontar les necessitats de treball a distància en 
l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic derivades de la crisi motivada per la 
COVID-19 en 2020, ha permés aconseguir en un termini molt breu de temps els accessos 
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necessaris per a mantindre un nivell raonable de funcionament dels serveis prestats a través 
dels sistemes d’informació de la Generalitat Valenciana. La Generalitat ha sigut capaç de 
mantindre gran part de la seua activitat confiant en el bon funcionament i l’eficàcia dels 
sistemes d’informació i comunicacions i sense incidents de seguretat destacables que no 
hagen sigut detinguts pel sistema de seguretat de la Generalitat. 

7. RECOMANACIONS  

Com a resultat del treball realitzat, recomanem: 

Dirigides al Consell 

1. La transformació digital de la Generalitat ha de ser una prioritat estratègica i ha 
d’abordar-se com més prompte millor i de manera decidida. Aquesta transformació 
només s’aconseguirà si es donen una sèrie de condicions mínimes, entre les quals 
podem assenyalar: 

• Eliminar la dispersió d’esforços i la proliferació d’iniciatives que se superposen, 
interfereixen i manquen de la coherència necessària. 

• Definir una governança i lideratge eficaç. Hauria de crear-se un servei 
d’organització horitzontal, potent, amb capacitat operativa i decisòria, no sols 
consultiva, amb competències reals en modernització i reorganització de processos 
(organitzativament similar a la Intervenció General o a l’Advocacia) i amb una visió 
global i no fragmentada. 

• Dotar el procés transformador dels recursos humans i econòmics necessaris. 

• És essencial modernitzar els processos, la manera de gestionar els serveis públics. 
Encara que la tecnologia és important, només és instrumental.  

2. Un procés d’aquest tipus implica involucrar els responsables de cada un dels 
procediments administratius de la Generalitat (directors generals, subdirectors, caps de 
servei…) en la transformació i simplificació dels procediments.  

En les aplicacions corporatives, utilitzades per diverses conselleries i/o entitats 
públiques, és necessari nomenar un responsable que centralitze i canalitze les 
necessitats de tots els departaments interessats en aquest procés de transformació. 
Actualment hi ha aplicacions que no tenen responsable funcional. 

Per als serveis prestats als ciutadans i a les empreses a través d’internet, és també 
essencial incorporar en el centre del procés de canvi les necessitats i la perspectiva dels 
usuaris dels procediments. En aquest apartat són elements necessaris tant la 
simplificació de procediments com l’intercanvi de dades entre diferents 
administracions o departaments i l’aplicació efectiva del principi de la dada única. 
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3. Potenciar i incrementar els recursos de la Generalitat destinats a millorar els nivells de 
ciberseguretat i resiliència dels sistemes d’informació, tant pel que fa als recursos 
personals com als pressupostaris. 

4. Actualitzar el Reglament d’Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, 
aprovat per mitjà del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, l’objecte del 
qual és la regulació del règim jurídic de la utilització per l’Administració de la 
Generalitat dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en el desenvolupament de 
la seua activitat administrativa. Aquest important reglament, encara vigent, ha sigut 
modificat per diverses disposicions en els últims anys i hauria de ser objecte d’una 
revisió i actualització general, ja que fa nombroses referències a disposicions ja 
derogades. 

5. Elaborar un catàleg complet de procediments administratius, tal com estava previst en 
l’Ordre 7/2012, de 27 de setembre, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, 
per la qual es regula el catàleg de procediments administratius de l’Administració de la 
Generalitat i el seu sector públic, sobre el qual poder quantificar el percentatge que 
representen els procediments i expedients que poden realitzar-se completament o 
parcialment a través de mitjans electrònics respecte del total. 

Dirigides a la DGTIC 

6. Els futurs plans de la DGTIC han d’incloure objectius específics i les accions mesurables 
que es requerisquen per a implementar-los. També han d’incloure fites per a l’aplicació 
de totes les mesures. Han de ser realistes sobre el temps i la inversió requerits. També 
han de quedar clares les responsabilitats dels diferents actors i els recursos de què 
disposen. 

7. La DGTIC hauria d’introduir metodologia de gestió basada en projectes. La gestió dels 
costos d’un projecte comporta el registre de tots els costos associats (hores de personal 
intern i extern, maquinari, llicències, etc.) amb l’objectiu de disposar de manera 
immediata i precisa d’aquesta informació i conéixer les desviacions respecte de la 
planificació. 

8. En relació amb l’acció II.7.2.1 CSIRT-CV del PETIC recomanem: 

• Establir i aprovar els objectius a aconseguir en matèria de ciberseguretat i definir 
els indicadors per al seu mesurament. 

• Utilitzar els recursos del CSIRT-CV per a realitzar les anàlisis de riscos previstos en 
l’Esquema Nacional de Seguretat i definir els nivells de seguretat de cada un dels 
sistemes d’informació de la Generalitat d’acord amb la norma esmentada. Aquesta 
classificació determina les mesures de seguretat aplicables a cada un. 

• Millorar o establir els mecanismes de comunicació del CSIRT-CV amb la resta de la 
DGTIC perquè totes les alertes i propostes de millora es traslladen amb la major 
rapidesa possible als responsables de la DGTIC encarregats d’implementar-les i 
assegurar-ne la implantació. Per exemple, per mitjà de l’establiment del registre i 
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seguiment de totes les propostes de millora del CSIRT-CV per a verificar-ne la 
implementació. 

• Establir un pla d’ús dels serveis del CSIRT-CV per a la Generalitat i comunicar als 
diferents responsables dels sistemes d’informació de la Generalitat els recursos que 
tenen a la seua disposició en aquest centre per a la millora de la seguretat dels 
sistemes que es troben sota la seua responsabilitat. 

9. La DGTIC hauria d’estudiar si els recursos humans disponibles i el nivell orgànic actual 
del Servei de Seguretat i el CSIRT-CV es corresponen amb la importància crítica de la 
seguretat dels sistemes d’informació per a una entitat de la grandària i complexitat de 
la Generalitat. 

 



 

 
 

 
 
 
 

APÈNDIX 1 
Normativa i materials de referència
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Europea 

19-04-2016 Pla d’Acció sobre Administració Electrònica de la UE 2016-2020 (Brussel·les, 
19.4.2016 COM [2016] 179 final) 

26-08-2010 Agenda Digital per a Europa 

Estatal 

05-12-2018 Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
Garantia dels Drets Digitals 

01-10-2015 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 

01-10-2015 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques 

01-02-2013 Agenda Digital per a Espanya 

08-01-2010 Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de 
Seguretat 

Comunitat Valenciana 

21-02-2020 Decret 26/2020, de 21 de febrer, del Consell, de creació de la Comissió 
Interdepartamental per a la Modernització de l’Administració Pública (CIMAP) 

05-07-2019 Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l’estructura 
orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat 

16-06-2019 Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es 
determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues 
atribucions 

31-10-2018 Decret 195/2018, de 31 d’octubre, del Consell, pel qual aprova el Reglament 
Orgànic i Funcional de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, 
Participació i Cooperació  

03-08-2018 Decret 119/2018, de 3 d’agost, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament 
Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic 

29-10-2016 Resolució de 28 d’octubre de 2016, del director general de Tecnologies 
d’Informació i les Comunicacions, per la qual es fa públic l’Acord de 22 de juliol 
de 2016, del Ple de la Comissió Interdepartamental per a la Modernització 
Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement en la Comunitat 
Valenciana (Comissió CITEC), pel qual s’extingeix la comissió tècnica 
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actualment existent i es creen dues comissions tècniques de caràcter 
permanent (GOTICAE i COSMIQ) 

07-07-2015 Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, pel qual estableix l’estructura 
orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat 

12-12-2014 Decret 220/2014, de 12 de desembre pel qual s’aprova el Reglament 
d’Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana (última actualització 
5/febrer/2019) 

24-08-2012 Decret 130/2012, de 24 d’agost, del Consell, pel qual s’estableix l’organització 
de la seguretat de la informació de la Generalitat (modificat pel Decret 3/2019, 
de 18 de gener, del Consell, d’aprovació de l’Estatut de l’Agència Tributària 
Valenciana) 

10-07-2012 Ordre 9/2012, de 10 de juliol, de la Conselleria de Sanitat, per la qual 
s’estableix l’organització de la seguretat de la informació 

27-04-2012 Decret 66/2012, de 27 d’abril, pel qual s’estableix la política de seguretat de la 
informació de la Generalitat 

25-07-2008 Decret 112/2008, de 25 de juliol, del Consell, pel qual es crea la Comissió 
Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat 
del Coneixement a la CV (CITEC) 

Comunitat Valenciana, plans estratègics 

12-11-20195 Estratègia d’Intel·ligència Artificial de la Comunitat Valenciana  

15-01-2018 Pla d’Atenció a la Ciutadania, Simplificació i Millora de la Qualitat dels Serveis 
Públics 

30-12-2016 Pla Estratègic de la Generalitat en matèria de tecnologies de la informació i les 
comunicacions 2016-2020 

01-04-2016 Pla de Transformació Digital 2016-2019  

05-12-2014 L’Agenda Digital de la Comunitat Valenciana 2014-2020 

07-03-2014 Pla Estratègic d’Innovació i Millora de l’Administració de la Generalitat 2014-
2016

                                                            

5 La data indicada correspon al dia en què es va realitzar la presentació pública. No tenim constància 
de qui el va aprovar ni de quan ho va fer. 



 

 

 
 
 
 

APÈNDIX 2 
Iniciatives estratègiques en matèria d’administració electrònica i 

modernització 
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AGENDA DIGITAL PER A EUROPA I PLA D’ACCIÓ SOBRE 
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE LA UE 2016-2020 

La Comissió Europea va aprovar al maig de 2010 l’Agenda Digital per a Europa com una de 
les seues iniciatives emblemàtiques per a impulsar l’economia europea, i en 2016 va aprovar 
el Pla d’Acció sobre Administració Electrònica de la UE 2016-2020, Accelerar la 
transformació digital de l’Administració, amb l’ànim de ser un instrument per a unificar 
els esforços realitzats pels diferents estats membres, que havien desenvolupat en els anys 
anteriors les seues pròpies estratègies, i establir una sèrie de principis que qualsevol 
iniciativa posterior hauria de respectar. 

AGENDA DIGITAL PER A ESPANYA  

Per la seua banda, el Consell de Ministres va aprovar, al febrer de 2013, l’Agenda Digital per 
a Espanya, que constitueix l’estratègia del Govern per a desenvolupar l’economia i la 
societat digital i marca el full de ruta en matèria de tecnologies de la informació i 
d’administració electrònica per al compliment dels objectius de l’Agenda Digital per a 
Europa, i incorpora objectius específics per al desenvolupament de l’economia i la societat 
digital a Espanya.  

Diverses comunitats autònomes han desenvolupat els seus propis plans estratègics en TIC, 
adaptats als seus àmbits territorials. 

AGENDA DIGITAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020 

En aquest marc, l’Agenda Digital de la Comunitat Valenciana (ADCV) aprovada per acord 
del Consell el 5 de desembre de 2014, constitueix “el marc estratègic regional per a avançar 
en el desenvolupament de la societat digital i expressa el ferm propòsit de la Generalitat 
d’establir un pla per a impulsar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC) com a motor del creixement econòmic sostenible i de l’ocupació de qualitat en el 
període 2014-2020”.6  

L’ADCV “es planteja com un pla estratègic”7 amb un marc temporal de set anys, per 
considerar-lo un període de temps suficient per a abordar actuacions de caràcter estratègic. 
A més, aquest període estava sincronitzat amb el Marc Financer Pluriennal de la Unió 
Europea 2014-2020 i amb el programa de fons estructurals.  

L’ADCV està estructurada en tres eixos, el tercer dels quals, “Administració digital”, inclou 
en el seu àmbit d’actuació l’administració electrònica, al costat de la gestió i govern de les 

                                                            

6 agendadigital.gva.es/va/objetivos. 
7 Pàgina 5 de l’ADCV. 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/64/una-agenda-digital-para-europa
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-179-ES-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-179-ES-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-179-ES-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-179-ES-F1-1.PDF
https://avancedigital.mineco.gob.es/programas-avance-digital/agenda-digital/DescargasAgendaDigital/Plan-ADpE_Agenda_Digital_para_Espana.pdf
https://avancedigital.mineco.gob.es/programas-avance-digital/agenda-digital/DescargasAgendaDigital/Plan-ADpE_Agenda_Digital_para_Espana.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2014/12/09/pdf/2014_11212.pdf
http://agendadigital.gva.es/va/objetivos
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TIC en el conjunt de l’Administració de la Generalitat, per al qual es van definir els objectius 
estratègics següents: 

1. Avançar en la reducció de les càrregues administratives per a ciutadans i empreses per 
mitjà del desenvolupament de l’administració electrònica i promoure els serveis públics 
digitals. En aquest objectiu s’inclouen accions que han tingut continuïtat en el Pla de 
Transformació Digital.  

2. Millorar l’eficàcia i l’eficiència dels serveis públics, a través de l’ús intensiu de les TIC. 

3. Aconseguir un ús més eficient dels recursos TIC de l’Administració. 

La Generalitat ha anat desenvolupant al llarg del temps diferents plans estratègics 
relacionats amb l’avanç de l’administració electrònica i la modernització de l’Administració, 
però fins hui no disposem d’informació sobre la relació entre les iniciatives incloses en 
l’ADCV i els diferents projectes abordats, així com la seua gestió pressupostària, és a dir, els 
pressupostos procedents de la dotació realitzada a l’ADCV per a la realització dels projectes 
específics.  

PLA ESTRATÈGIC D’INNOVACIÓ I MILLORA DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT 2014-2016 (PEIMAG) 

Aprovat pel Consell el 7 de març de 2014, aquest pla va ser impulsat per la Secretaria 
Autonòmica d’Administració Pública de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública. 
Formula una estratègia marc que prioritza i centra totes les seues actuacions en els 
processos de l’organització i en les persones que treballen al servei de la Generalitat, i ho 
fa a través dels cinc plans específics que es detallen més endavant, algun dels quals ja 
estava aprovat amb anterioritat. 

En el PEIMAG es defineixen els objectius següents: 

1. Adaptar l’Administració a les demandes i necessitats de la societat i als reptes 
d’austeritat i eficiència que l’escenari econòmic imposa: una administració sostenible i 
austera. 

2. Promoure una administració pública més racional, àgil i pròxima al ciutadà que 
destaque per la seua ètica, transparència i eficàcia: una administració transparent i 
pròxima. 

3. Consolidar la cultura corporativa d’excel·lència definida per a la Generalitat i avançar 
en la modernització i millora contínua de la qualitat dels serveis públics que es presten: 
una administració de qualitat. 
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I per a la consecució dels objectius anteriors el pla s’estructura en dos eixos: 

Primer eix  

Aquest eix es desplega al seu torn en tres grans plans d’actuació, els dos primers dels 
quals estan relacionats amb els objectius del PTD: 

• Avançar en la simplificació de normes i procediments i en la reducció de càrregues 
administratives millorant l’atenció a ciutadans i empreses i potenciant, al màxim, les 
aliances i les relacions de cooperació interadministrativa en un marc de col·laboració i 
corresponsabilitat (Pla SIRCA-2: Pla de Simplificació i Reducció de Càrregues 
Administratives 2013-2015).8 Compta entre les actuacions o projectes a desenvolupar 
amb un de destinat a l’impuls de l’administració electrònica. 

• Impulsar la innovació tecnològica, potenciar la utilització de les tecnologies de la 
informació i la comunicació i el desenvolupament de l’administració electrònica 
(Agenda Digital Valenciana).  

• Promoure una gestió de qualitat i implantar una cultura de l’avaluació i control del 
rendiment: compromís amb la qualitat i rendició de comptes (Pla de Qualitat i Inspecció 
de Serveis). 

Segon eix 

Focalitzat en les persones, es dirigeix a aconseguir, en l’àmbit dels recursos humans, una 
administració sostenible i austera.  

PLA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL 2016-2019 

En aquest context, després del pla anterior, i en ordre cronològic, van aparéixer el PTD i 
posteriorment el PETIC.  

El Ple del Consell d’1 d’abril de 2016 va tindre coneixement del Pla de Transformació 
Digital 2016-2019 (PTD), que s’emmarca en l’Agenda Digital per a la Comunitat 
Valenciana. Al llarg d’aquest informe, en particular en l’apèndix 3, es comenta in extenso 
aquest pla. 

  

                                                            

8 Aprovat pel Consell, en la seua reunió de 10 de maig de 2013 (Resolució de 13 de maig de 2013, del 
conseller d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es disposa la publicació del Segon Pla de 
Simplificació i Reducció de Càrregues Administratives, Pla SIRCA-2 [2013-2015]). 

http://dgtic.gva.es/documents/85347/0/Pla+Tranformaci%C3%B3%20Digital/ee2cbbbd-a39e-4702-9de1-123992aab0f9
http://dgtic.gva.es/documents/85347/0/Pla+Tranformaci%C3%B3%20Digital/ee2cbbbd-a39e-4702-9de1-123992aab0f9
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PLA ESTRATÈGIC DE LA GENERALITAT EN MATÈRIA DE TECNOLOGIES DE 
LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS 2016-2020 (PETIC) 

Com a continuació de l’anterior pla estratègic de la DGTIC, el denominat Estratègia TIC 
2011-2015, el Consell de la Generalitat va aprovar per mitjà de l’Acord de 30 de desembre 
de 2016 el Pla estratègic de la Generalitat en matèria de tecnologies de la informació 
i les comunicacions 2016-2020 (PETIC).9  

Una primera qüestió que convé destacar és que, tal com s’assenyala explícitament 
diverses vegades en el text del pla, és un pla estratègic de la DGTIC com a òrgan, és a 
dir, és el pla estratègic de la DGTIC. Encara que té efectes horitzontals, és un pla d’aquest 
nivell directiu, focalitzat en la tecnologia. 

El PETIC s’estructura en tres eixos estratègics: 

a) administració innovadora, eficient, oberta i conscient;  

b) serveis moderns, segurs, inclusius i integrats;  

c) enfortiment del sector TIC i transformació del model productiu.  

Aquests tres eixos inclouen al seu torn 19 objectius estratègics que es desenvolupen en 
subobjectius i accions concretes, tal com es mostra en el quadre 2. 

Dins del segon eix, “Serveis moderns, segurs, inclusius i integrats”, se situen els objectius 
estratègics relacionats amb la transformació digital i la ciberseguretat, que són les àrees en 
les quals hem centrat aquesta auditoria. En concret, el PTD es troba inclòs en l’objectiu 
estratègic OE II.2, “Administració electrònica àgil, eficient, coneguda i utilitzada”. 
Aquest objectiu conté una línia d’actuació que és la LE II.2.1, “Pla de Transformació 
Digital”. 

Pel que fa a la ciberseguretat, les iniciatives estratègiques corresponents a aquesta àrea 
es recullen en l’objectiu OE.II.7, “Ciberseguretat i resiliència dels sistemes d’informació 
i les comunicacions de les AP, ciutadans i empreses de la Comunitat Valenciana”. 

La revisió que hem realitzat inclou les iniciatives dutes a terme en el marc de la línia 
d’actuació LE II.2, “Capacitats de prevenció, detecció, resposta i recuperació davant les 
ciberamenaces”, acció II.7.2.1 CERT (CSIRT-CV), els seus objectius i el grau de consecució 
d’aquests. 

  

                                                            

9 DOGV de 04/01/2017. 

http://dgtic.gva.es/documents/85347/0/Pla+Estrat%C3%A8gic+de+la+Generalitat+en+Tecnolog%C3%ADas+de+la+Informaci%C3%B3n+y+las+Comunicaciones+(2016-2020)/fa9d90bc-9f6e-4802-bd7d-59e57b52d77f
http://dgtic.gva.es/documents/85347/0/Pla+Estrat%C3%A8gic+de+la+Generalitat+en+Tecnolog%C3%ADas+de+la+Informaci%C3%B3n+y+las+Comunicaciones+(2016-2020)/fa9d90bc-9f6e-4802-bd7d-59e57b52d77f
https://www.csirtcv.gva.es/?lang=va
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Quadre 2. Els 19 objectius estratègics del PETIC 

Administració innovadora 
eficient, oberta i conscient 

Serveis moderns, segurs, 
inclusius i integrats 

Enfortiment del sector TIC i 
la transformació del model 

productiu 
• Organització interna 

cohesionada i eficient 

• Governança, innovació, 

qualitat i seguiment integral 

• Col·laboració entre 

administracions 

• Aposta pel programari lliure, 

els estàndards i el 

compliment del marc legal 

• Aposta per les dades obertes 

• Sistemes i aplicacions consolidats i 

optimitzats 

• Administració electrònica àgil, 

eficient, coneguda i utilitzada 

• Una administració de justícia 

moderna i eficient 

• Educació, investigació, cultura i 

esport innovadora, interactiva i 

inclusiva 

• Servei d’hisenda efectiu, innovador 

i integrat 

• Equipament i infraestructura 

moderna i adaptada a les 

necessitats 

• Ciberseguretat i resiliència dels 

sistemes d’informació i les 

comunicacions de les AP, 

ciutadans i empreses de la CV 

• Producció i gestió optimitzada 

• Participació ciutadana i 

transparència 

• Impulsar una relació sinèrgica 

entre universitat, 

l’Administració i l’empresa 

• Defensa de la importància de 

les TIC en l’àmbit institucional 

• Canvi de model productiu a 

través de l’enfortiment del 

teixit industrial de la CV 

• Transformació del model 

productiu a través de la 

banda ampla ultraràpida en el 

territori 

• Cap a un model productiu 

inclusiu a través de les TIC 

Font: PETIC. 

PLA D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA, SIMPLIFICACIÓ I MILLORA DE LA 
QUALITAT DELS SERVEIS PÚBLICS (PACSMQSP) 

Després de la publicació del PTD i del PETIC, en 2018 s’aprova el Pla d’Atenció a la 
Ciutadania, Simplificació i Millora de la Qualitat dels Serveis Públics, que és 
especialment rellevant per la seua relació amb el PTD. Va ser aprovat per mitjà de la 
Resolució de 15 de gener de 2018, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, 
Participació i Cooperació.10 

Segons s’assenyala en la seua introducció, el pla “inclou els projectes que s’han d’executar 
per a fer possible la nova administració electrònica que estableix la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, de la 
manera més eficaç i eficient possible, sense oblidar la nostra missió fonamental, la prestació 
de serveis de qualitat a la ciutadania valenciana. I tot això amb l’eliminació de les possibles 

                                                            

10 funciona.gva.es/va/web/atencio-ciutadania/plans-estrategics. 

http://funciona.gva.es/va/web/atencio-ciutadania/plans-estrategics
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barreres tecnològiques per a aquella part de la ciutadania que puga tindre dificultats, de 
manera que hi haja un tractament equitatiu per a totes les persones […] 

El Pla, que dona continuïtat al Pla anual de Simplificació i Millora de la Qualitat dels Serveis 
Públics de 2016, així com a altres plans anteriors com són el SIRCA-1 i SIRCA-2 (Plans de 
Simplificació i Reducció de Càrregues Administratives), també atén les resolucions de les 
Corts aprovades en els debats de política general en les sessions del dia 15 de setembre de 
2016 i del 14 de setembre de 2017: Resolució 517/IX, sobre l’impuls d’una política de 
reducció de càrregues administratives i simplificació de procediments; Resolució 821/IX, 
per a la implantació total de l’administració electrònica en la Generalitat; i Resolució 
1257/IX, sobre la modernització dels serveis d’atenció a la ciutadania.” 

El pla està estructurat en tres grans àrees (corresponents a les àrees funcionals que 
componien la Subdirecció General d’Atenció a la Ciutadania, Qualitat i Inspecció de Serveis 
en el moment de la publicació del pla) i que es desagreguen en 16 línies d’actuació, les 
quals contenen un total de 44 projectes amb els seus respectius objectius, indicadors i 
terminis, a executar durant el període de vigència del pla. Aquestes àrees són les següents: 

1. Atenció a la ciutadania. 

2. Simplificació administrativa. Inclou actuacions orientades a la millora de l’eficiència 
a través de la simplificació i de la implantació de protocols, procediments i eines 
tecnològiques d’administració electrònica, així com al foment de l’ús 
d’aplicacions corporatives. 

 En analitzar aquesta segona àrea, veiem la notable interrelació que existeix entre els 
projectes que s’hi inclouen, orientats a la simplificació administrativa i redefinició de 
processos, i els objectius i tasques del PTD. 

3. Cultura d’excel·lència i millora de la qualitat dels serveis públics de la Generalitat. 

Interrelació PACSMQSP-PTD 

Sense entrar en l’exposició detallada de cada una de les línies d’actuació i dels projectes, sí 
que observem que l’abast i objectius de la segona àrea del pla estan íntimament relacionats 
amb el PTD. Per exemple: 

• En la línia d’actuació VII del PACSMQSP es treballa sobre el gestor únic de continguts, 
que es correspon amb l’inventari dels procediments administratius. Aquest catàleg és 
una font d’informació fonamental a l’hora d’abordar de manera efectiva la implantació 
de l’administració electrònica i poder obtindre indicadors rellevants quant al grau 
d’avanç d’aquesta empresa. En aquest sentit, en les reunions que hem mantingut amb 
personal de la DGTIC ens han indicat que no existeix un catàleg complet de 
procediments administratius sobre el qual poder quantificar el percentatge que 
representen els procediments que poden realitzar-se completament a través de mitjans 
electrònics respecte del total. 
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• La línia d’actuació VIII aborda la tramitació telemàtica, que implica adaptar tots els 
procediments posats a la disposició de la ciutadania que actualment no permeten ser 
gestionats a través d’aquesta via. 

• En la línia IX s’aborden projectes tan significatius des del punt de vista del PTD com 
són, entre altres, el diagnòstic del grau d’avanç de la implantació de l’administració 
electrònica, el seguiment de la implantació de les solucions tecnològiques per a 
l’impuls de l’administració electrònica o la definició del catàleg d’utilitats 
d’administració electrònica i impuls de la seua integració en les aplicacions de gestió.  

• I la línia X preveu la realització d’anàlisis funcionals per a l’adaptació d’aplicacions 
corporatives crítiques com ara comptabilitat i gestió econòmica, contractació, 
subvencions, etc. als requisits d’administració electrònica. 

Com s’ha posat de manifest, el PACSMQSP se superposa en un alt grau amb el PTD, tant 
a nivell d’objectius, projectes a realitzar, personal involucrat, etc. No obstant això, no hem 
identificat l’existència de mecanismes de coordinació entre els dos plans que preveuen 
aquesta gestió coordinada, a nivells com la direcció dels plans, el seguiment d’aquests, la 
gestió dels recursos necessaris, la identificació de les dependències entre els diferents 
projectes, la seua planificació, etc. La governança i els mecanismes de coordinació 
interadministrativa existents relacionats amb els objectius del PTD que no han funcionat 
correctament. Aquesta coordinació hauria d’haver-se produït a través de: 

• Comissió CITEC 

• Comissió GOTICAE 

• Comissió COSMIQ 

• Alta direcció del PTD i vicepresidències del Pla d’Administració Electrònica i Pla 
d’Adaptació de Serveis i Aplicacions. 

En l’apèndix 5 s’analitzen les funcionalitats atribuïdes normativament a cada un d’aquests 
òrgans de direcció i coordinació. 

ESTRATÈGIA D’INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 2019 

I l’última iniciativa inclosa en aquesta anàlisi per a identificar plans i projectes relacionats 
amb el PTD és l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de la Comunitat Valenciana. Aquesta va 
ser presentada pel president de la Generalitat el mes de novembre de 2019; no obstant 
això, no ens consta quin departament de la Generalitat l’ha impulsada i en quin òrgan s’ha 
aprovat. En la web11 de la Generalitat pot descarregar-se el document de l’estratègia, però 

                                                            

11 presidencia.gva.es/va/web/campanyes/inteligenciaartificialcv. 

http://presidencia.gva.es/va/web/campanyes/inteligenciaartificialcv
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sense la informació anterior. A més, al febrer de 2021 la nota informativa més recent en la 
web tenia data de 4 de febrer de 2020.12 

L’estratègia es basa en tres pilars: 

• L’impuls d’un ecosistema productiu i innovador 

• La preparació d’aquest ecosistema per als canvis socioeconòmics 

• L’adopció de la IA (intel·ligència artificial) en l’Administració pública 

En l’últim dels pilars, s’inclouen projectes tan directament relacionats amb la transformació 
digital de l’Administració pública valenciana com són: 

• Desenvolupament d’una política pròpia d’infraestructures que faça possible i facilite la 
incorporació de l’IA alimentada per dades massives (big data) en els serveis propis de 
l’Administració. 

• Disseny d’una estratègia d’implantació de l’IA en l’Administració pública que prioritze 
l’eficiència, la transparència i la qualitat del servei. 

No obstant això, de la mateixa manera que succeïa amb el PACSMQSP, no hem observat 
mecanismes que integren aquesta estratègia amb el PTD com caldria esperar, atés que la 
transformació digital comporta inexcusablement l’aprofitament de les noves tecnologies 
per a la millora de l’eficiència (com s’indica en una de les accions de la mateixa estratègia 
d’IA). Durant les reunions mantingudes amb el personal de la DGTIC, observem que no 
coneixien el detall d’aquesta estratègia i l’òrgan responsable de definir-la i impulsar-la.

                                                            

12 presidencia.gva.es/va/web/campanyes/noticies-inteligenciaartificialcv. 

http://presidencia.gva.es/va/web/campanyes/noticies-inteligenciaartificialcv
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1. INTRODUCCIÓ 

Segons la pàgina web13 de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, el Ple del Consell va 
aprovar en la seua sessió d’1 d’abril de 2016 el Pla de Transformació Digital 2016-19 
(PTD), que s’emmarca en l’Agenda Digital per a la Comunitat Valenciana 2014-2020. Al 
seu torn, el Decret 218/2017, de 29 de desembre, del Consell, de modificació del Decret 
220/2014, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’Administració Electrònica, 
assenyala en el seu preàmbul que “el Consell va aprovar en la seua reunió d’1 d’abril de 
2016 el Pla de Transformació Digital de la Generalitat com a línia principal d’actuació, 
que ha de suposar l’adaptació dels serveis i aplicacions informàtics, així com del personal, 
per a facilitar a la ciutadania el compliment dels seus drets i obligacions quan aquests són 
gestionats en l’àmbit administratiu.” 

A pesar del que s’assenyala en el decret indicat, no ens consta a la data d’aquest informe 
que el Consell aprovara explícitament el PTD, ni si algun òrgan de la GV l’ha aprovat. 

En l’acta14 de la sessió del Consell de l’1 d’abril de 2016 consta que el conseller d’Hisenda i 
Model Econòmic “informa sobre la transformació digital de l’Administració valenciana, i el 
Pla de Transformació Digital”. 

Encara que no hem obtingut cap document oficial amb aquest tràmit, assumim que ha 
sigut elaborat per la DGTIC perquè porta la seua capçalera, però sense signatura ni data. 

Com que el PTD està integrat en el PETIC, cal interpretar que en aprovar el segon el 30 de 
desembre de 2016 el Consell implícitament aprova el primer, però això és un senyal molt 
pobre del grau de compromís polític amb el PTD. 

En general, el contingut del PTD s’estructura en les seccions següents: 

• Introducció, on es justifica la necessitat d’abordar el projecte de transformació digital, 
basant-se en raons tant de compliment normatiu com d’oportunitat estratègica. 

• En la segona secció es detallen els objectius del pla, així com els abastos objectiu i 
subjectiu. 

• En la tercera secció es desenvolupa el contingut del PTD, que s’ha estructurat en tres 
plans:  

• La quarta secció tracta sobre la gestió de riscos associats al pla, la seua identificació, 
valoració i plans de mitigació. 

• L’equip de direcció del PTD i dels plans que l’integren. 

                                                            

13 www.dgtic.gva.es/va/peae. 
14 gvaoberta.gva.es/va/actes/-/asset_publisher/76shkakkze9l/content/acta-del-consell-01-04-2016. 

http://www.hisenda.gva.es/es/
http://www.dgtic.gva.es/va/peae
http://gvaoberta.gva.es/va/actes/-/asset_publisher/76SHKaKkZE9L/content/acta-del-consell-01-04-2016


Anàlisi i seguiment del Pla de Transformació Digital de la Generalitat 2016-2019 

31 

• Finalment, es planteja el cronograma del pla, que es mostra en la figura següent: 

Quadre 3. Cronograma del PTD 

Font: PTD. 

2. OBJECTIUS DEL PTD 

Els objectius del pla són els següents: 

• Millorar i promocionar l’ús de l’administració electrònica tant en la gestió interna com 
per la ciutadania. 

• Promoure la societat de la informació i reduir la bretxa digital en la societat valenciana.  

• Reduir la càrrega administrativa a ciutadans i empreses.  

• Reduir dràsticament el paper en la gestió administrativa.  

• Agilitar els processos administratius i reduir-ne el cost.  

• Cooperar amb les altres administracions per a intercanviar dades i documents de 
manera que s’evite que els ciutadans hagen d’acreditar-los desplaçant-se entre les 
diferents administracions i seus administratives.  

• Ajudar a la transparència en l’acció de govern. 

Aquests objectius genèrics es complementen en l’apartat 2 del PTD, dins de l’abast o àmbit 
objectiu del pla, amb tres objectius generals addicionals coincidents amb els tres plans 
parcials del PTD, i que són els següents:  
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• Completar l’administració electrònica de la Generalitat: A través de la provisió i 
posada en producció del conjunt de components degudament integrats de 
l’administració electrònica i l’estructuració de l’acompliment de les seues activitats 
necessàries.  

• Unificar i estandarditzar les aplicacions i els sistemes d’informació de la 
Generalitat: Revisant la cartera d’actius de programari, depurant les eventuals 
obsolescències, documentant les aplicacions i sistemes d’informació, agrupant els 
actius susceptibles de convertir-se en aplicacions corporatives i adaptant-los i 
integrant-los amb els components i serveis comuns de l’administració electrònica.  

• Realitzar el seguiment continu de l’ús dels serveis i procediments digitals: No és 
suficient amb produir serveis públics, tràmits i procediments digitals, sinó que el seu ús 
ha d’incrementar-se per a aconseguir que els mitjans electrònics substituïsquen 
progressivament els mitjans tradicionals: paper i canal presencial. Per a això és 
necessari mesurar l’ús de serveis i procediments digitals, tant els interns, és a dir, per 
part dels departaments i organismes de la Generalitat com, sobretot, els externs, això 
és, per ciutadans i empreses. 

Per a la seua execució, el PTD s’estructura en tres plans d’objecte, abast i naturalesa 
específics, coincidents amb els “objectius addicionals” que acabem de citar:  

Pla d’Administració Electrònica (PAE) 

Pla d’Adaptació de Serveis i Aplicacions (PASA) 

Pla de Seguiment (PS) 

A continuació, descrivim les principals característiques d’aquests tres plans. 

3. PLA D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (PAE) 

Aquest pla persegueix completar l’administració electrònica de la Generalitat, tant 
respecte als seus components i la seua integració, com a la interoperabilitat entre 
administracions, i als serveis i activitats d’exercici de competències.  

Consta de dues fases principals: 

Fase 1: Identificació de les peces de transformació: components i activitats 
necessaris per a l’administració electrònica.  

Fase 2: Desenvolupament de les peces de transformació.  

El Pla d’Administració Electrònica, elaborat al febrer de 2016 (la versió 1.3 està datada el 
28/2/2016), constitueix un pla operatiu per a la consecució dels objectius corresponents a 
aquestes fases 1 i 2 del PTD. 
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L’objecte d’aquest pla és “establir un conjunt ordenat de tasques, avaluant l’esforç, termini 
i cost de cada una, a fi d’estructurar-les com un full de ruta fins a la completesa de 
l’administració electrònica de la Generalitat Valenciana, tant respecte al desenvolupament 
i integració de components de qualitat com a la seua implantació en els òrgans i ens de la 
Generalitat, alt nivell d’ús dels serveis públics digitals, intercanvi de dades entre 
administracions i eliminació del paper en els processos administratius”. 

El contingut del PAE preveu els aspectes principals següents: 

• Àmbit objectiu: els components comuns de l’administració electrònica que s’hauran 
de desenvolupar i implantar, així com les activitats de l’administració electrònica que 
s’hauran de posar en marxa o adequar a les necessitats. 

• Els objectius del pla, que són els següents: 

1. Millorar i promocionar l’ús de l’administració electrònica tant en la gestió interna 
com per la ciutadania. 

2. Promoure la societat de la informació i reduir la bretxa digital en la societat 
valenciana. 

3. Reduir la càrrega administrativa a ciutadans i empreses. 

4. Reduir dràsticament el paper en la gestió administrativa. 

5. Agilitar els processos administratius i reduir-ne el cost. 

6. Cooperar amb les altres administracions per a intercanviar dades i documents de 
manera que s’evite que els ciutadans hagen d’acreditar-los desplaçant-se entre les 
diferents administracions i seus administratives. 

7. Ajudar a la transparència en l’acció de govern. 

• Els requisits de l’administració electrònica, secció en la qual per a cada un dels 
components i activitats de l’administració electrònica s’exposa quines necessitats s’ha 
de cobrir amb el seu desenvolupament i implantació. 

• Una anàlisi de la situació actual per a cada un dels components i activitats que 
integren l’àmbit objectiu. 

• Les activitats per realitzar, on es valora per a cada component i activitat el percentatge 
d’esforç pendent per a aconseguir l’objectiu previst i com es distribuirà aquest esforç, 
quantificat en mesos per persona, durant 2016 i 2017. 

• El calendari i cronograma del PAE, per a cada una de les peces de l’administració 
electrònica. 

• La direcció i equip del pla, que respon a l’estructura definida en el PTD. 
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• Una secció dedicada a la gestió de riscos, en la qual s’identifiquen els riscos als quals 
es podria veure sotmés el pla al llarg de la seua vigència, una valoració d’aquests riscos, 
d’acord amb la seua probabilitat i impacte i quines mesures de mitigació podrien 
establir-se. 

• Una última secció destinada a realitzar un càlcul estimat dels costos, amb la 
particularitat que en aquesta anàlisi només es consideren els treballs que s’assumeixen 
com a externalitzables i no inclou els costos d’oficina tècnica, que serà l’encarregada 
de dur a terme el Pla de Seguiment, ni del personal propi. 

El PAE assenyala una sèrie d’elements (components i activitats) d’administració electrònica, 
que es mostren en el quadre 4, sobre els quals s’actuarà per a aconseguir la seua plena 
implantació, encara que no s’estableixen objectius clarament mesurables. 

Quadre 4. Elements de l’administració electrònica  

Arxiu de documents electrònics actius 

Arxiu longeu de documents electrònics  

Autenticació, signatura electrònica i segells d’òrgan  

Carpeta ciutadana  

Carpeta de l’empleat/ada públic/a 

Codi segur de verificació  

Comunicacions electròniques en entorns tancats  

Còpia electrònica  

Custòdia documental  

Digitalització de documents en paper  

Document electrònic  

Expedient electrònic  

Facilitació de l’ús de components AE  

Generador de formularis  

Intermediació i intercanvi de dades entre AP  

Notificacions i comunicacions electròniques  

Òrgans col·legiats  

Pagament electrònic  

Plataforma Autonòmica d’Interoperabilitat  

Plataforma d’Administració Electrònica  

Plataforma de tramitació d’expedients       
electrònics  

Portafirmes  

Portal  

Punt únic d’accés als procediments  

Registre de funcionaris habilitats  

Registre d’òrgans de cooperació i convenis  

Registre electrònic  

Representació i apoderament  

Reutilització d’actius informàtics  

Seu electrònica  

Tauler d’anuncis i edictes electrònic  

Activitats administratives automatitzades  

Assistència en matèria de registres  

Gestió de components  

Gestió de la reutilització  

Implantació dels serveis comuns de l’AE  

Formularis electrònics  

Promoció de l’ús dels serveis públics digitals  

Adequació a l’ENI  

Execució de la política de la GV en AE  

Elaboració d’estàndards i polítiques  

Governança de l’AE  

Informes preceptius 
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Consideracions sobre el PAE 

Amb caràcter general, el contingut del PAE es considera adequat, en la mesura que 
inclou els principals aspectes que ha de considerar un pla operatiu destinat al 
desenvolupament dels components comuns i activitats de l’administració electrònica. És a 
dir, els elements necessaris per a orquestrar la seua planificació i execució. 

El PAE de febrer de 2016 ja preveia un inventari detallat dels components i activitats 
d’administració electrònica. Per tant, els treballs corresponents a la fase 1 del pla, en concret 
els associats a la identificació de les peces de transformació, es van dur a terme segons la 
planificació prevista.  

Quant a la fase de desenvolupament dels productes del pla, el calendari global del PTD 
preveia acabar-los al final de 2017. Al seu torn, el PAE incloïa un calendari detallat per al 
desenvolupament i implantació de cada un dels components partint de la situació de cada 
un en funció de l’anàlisi de la situació en la qual aquests es trobaven quan es va aprovar. 
No obstant això, des del Servei d’Administració Electrònica ens han informat que aquesta 
planificació va experimentar posteriorment modificacions, a causa fonamentalment dels 
motius següents: 

• El calendari establit per les lleis 39/2015 i 40/2015, inclosa la pròrroga de la implantació 
d’uns certs components, per als quals es posposava la data límit de posada en marxa 
al 02/10/2020, i novament prorrogada pel Reial Decret Llei 28/2020, de 22 de setembre, 
fins al 2 d’abril de 2021. 

• Les imposicions relacionades amb l’administració electrònica que es van establir des 
del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) dels anys 2016 i 2017 a la Generalitat, que 
l’obligaven a avançar alineada amb les solucions i propostes de l’Administració general 
de l’Estat. Aquests condicionants van afectar directament i en gran manera la 
planificació dels desenvolupaments inicials del PTD. 

• La finalització de la pròrroga del contracte (DESIG) que preveia els desenvolupaments 
dels components, i la dificultat de fer un modificat per a augmentar el pressupost 
disponible per a finalitzar tots els projectes en curs i abordar la resta de planificats. 

4. PLA D’ADAPTACIÓ DE SERVEIS I APLICACIONS (PASA) 

Els objectius d’aquest pla eren: unificar i estandarditzar la producció, actualització i 
manteniment d’aplicacions de la Generalitat competència de la DGTIC.  

S’havia de realitzar en dues fases: 

Fase 3: Identificació de procediments, serveis i aplicacions a adaptar  

Fase 4: Desenvolupament de les adaptacions: integració de les peces de transformació 
en serveis i aplicacions  



Anàlisi i seguiment del Pla de Transformació Digital de la Generalitat 2016-2019 

36 

En aquest cas, l’àmbit subjectiu afecta tots els departaments de la Generalitat, excloent-ne 
Sanitat. 

El PTD classifica les aplicacions de la Generalitat en tres tipus:  

a) Sistemes d’informació de funcionalitat i competència única, tant sobre les dades com 
sobre el seu tractament, com la comptabilitat o la gestió de personal.  

 Aquestes aplicacions, atesa la seua especificitat i complexitat, “havien de ser abordades 
de manera individualitzada i assumint que els seus terminis d’adaptació havien de ser 
molt flexibles”. 

b) Sistemes d’informació comuns o corporatius; és a dir, aquells en els quals les dades 
són competència dels departaments, però les funcionalitats són les mateixes en tots, 
per la qual cosa bastaria una sola aplicació multiorganisme (per exemple, el control de 
presència o la gestió de la contractació).  

 Aquestes aplicacions estan dedicades a realitzar funcions i tasques comunes 
necessàries en diversos o en tots els departaments. El PTD assenyalava que diversos 
centenars d’actius de programari, d’abast, qualitat, actualitat, tecnologia, estat de 
manteniment i nivell d’administració molt dispars, “podrien ser convertits en uns pocs 
sistemes d’informació corporatius potents i ben administrats, disponibles per al seu ús 
amb les seues pròpies dades, per tots els departaments que ha d’atendre la DGTIC”.  

c) Sistemes d’informació departamentals, en els quals tant les dades com el seu 
tractament són competència d’un departament (per exemple, la gestió de les carreteres 
autonòmiques).  

 Aquestes aplicacions de caràcter estrictament sectorial no són susceptibles d’unificar-
se en sistemes d’informació comuns i havien de ser ateses igualment. Com que 
s’aproximaven al miler, el PTD indica que havien de “racionalitzar-se i sistematitzar-se 
en el PASA”. 

A més de les tasques assenyalades per a cada tipus d’aplicació, en el PASA també calia: 

• verificar i, eventualment, depurar, la cartera actual d’aplicacions, així com identificar 
inequívocament els seus responsables tècnics i funcionals, 

• documentar aquestes aplicacions de manera sistemàtica. 

Consideracions sobre el PASA 

D’acord amb la informació examinada, el PASA no ha sigut desenvolupat.  

La primera de les dues fases que incloïa el PASA, la identificació de procediments, serveis i 
aplicacions a adaptar, que havia d’estar finalitzada al començament de 2017, no s’ha 
executat. Això implica que no es disposa de la informació necessària sobre en quins serveis 
i aplicacions haurien d’actuar i així centrar l’abast de la segona fase del PASA.  
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No ha existit estratègia ni pla d’acció previst per a la implantació dels components 
d’administració electrònica en cada un dels ens previstos en l’abast subjectiu del pla. Per 
això, els components generats com a resultat de l’execució del PAE es van implantant 
–en funció de les necessitats i circumstàncies que van sorgint– sense un pla 
prèviament definit. Aquesta mancança és molt significativa, ja que no es garanteix que els 
beneficis associats a l’administració electrònica arriben a tots els òrgans de gestió de la 
Generalitat, a la ciutadania i a la societat valenciana en general. L’adaptació que s’ha 
realitzat fins al moment no ha comptat, en molts casos, amb la implicació dels responsables 
funcionals de cada un dels processos a transformar perquè el PTD/PASA no preveu 
mecanismes eficaços per a assegurar aquesta implicació que és imprescindible per a una 
autèntica transformació digital. 

D’altra banda, cal tindre en compte que el PASA planteja com a objectiu, a més de la 
integració dels components de l’administració electrònica, la unificació i estandardització 
de la producció, actualització i manteniment d’aplicacions de la Generalitat competència 
de la DGTIC, i aquesta unificació i estandardització a penes s’ha produït a 31 de desembre 
de 2020. Aquesta és una de les mancances més importants que es poden retraure a 
l’execució del PTD, ja que la transformació digital de la Generalitat, tal com s’ha descrit en 
l’apartat 3 de l’Informe, es fonamenta en els aspectes tecnològics desenvolupats en el PAE, 
però requereix la reenginyeria de processos i les aplicacions dels tres tipus descrits adés.  

5. PLA DE SEGUIMENT (PS) 

Tal com assenyala el PTD, el procés d’execució o desenvolupament d’un pla ha de ser 
objecte del control adequat per a conéixer el seu grau de concordança entre la planificació 
i l’efectivament realitzat: 

• Grau d’avanç del pla i de cada un dels seus projectes. 

• Compliment d’objectius. 

• Seguiment i control de lliurables. 

• Identificació de problemes i proposta d’accions correctives. 

Les tasques de seguiment o control i d’avaluació de l’avanç d’execució han de secundar-
se en uns certs elements essencials, entre altres: 

• Un sistema d’indicadors. 

• Un sistema d’informes. 

Tot això s’organitza en les dues últimes fases del PTD: 

Fase 5: Definició d’indicadors i de les tècniques per a obtindre mètriques. Identificació de 
necessitats de formació i suport.  

Fase 6:  Impuls i mesurament de l’ús dels serveis transformats. 
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Consideracions sobre el PG 

El PTD preveu, igual que per a la resta dels plans que l’integren, el desenvolupament detallat 
del pla de seguiment (PS) per part de la vicepresidència executiva responsable, en aquest 
cas, el servei d’administració electrònica de la DGTIC.  

El seguiment del PTD és un servei que s’ha externalitzat (mantenint, per descomptat, la 
responsabilitat quant a la direcció i seguiment en el personal de la DGTIC). 

L’abast dels serveis i les tasques realitzades dins del pla de seguiment contractat s’han vist 
condicionades per l’evolució del projecte en el seu conjunt, principalment pel fet que el Pla 
d’Adaptació de Serveis i Aplicacions no ha sigut desenvolupat i executat d’acord amb el 
que es preveu. 

En l’apèndix 5 es desenvolupa amb major amplitud aquesta matèria.



 

 

 
 
 
 

APÈNDIX 4  
Metodologia aplicada 



Anàlisi i seguiment del Pla de Transformació Digital de la Generalitat 2016-2019 

40 

1. ASPECTES GENERALS DE LA METODOLOGIA UTILITZADA 

L’anàlisi de l’evidència l’hem realitzat basant-nos en els criteris d’avaluació descrits més 
avant per a aconseguir els resultats obtinguts.  

Amb la metodologia aplicada, comparant la situació i els resultats observats amb els criteris 
d’avaluació, a més de les conclusions generals que donen resposta a les dues preguntes 
principals formulades com a objectius del treball en l’apartat 2 de l’Informe, es poden 
extraure conclusions parcials sobre: 

• La visió estratègica del pla (criteri 1), amb l’objectiu de contestar a la pregunta de si 
el PTD estableix una estratègia clara per a aconseguir la transformació digital de la 
Generalitat. 

• Els objectius del pla (criteri 2), de manera que puguem aconseguir una opinió 
fonamentada sobre si els objectius del pla estan adequadament definits (alineats amb 
la visió del PTD i amb els que s’han de preveure en un PTD segons bones pràctiques 
reconegudes i de referència) i mesurar-ne el grau de consecució. 

• El marc de governança i lideratge (criteri 3) plantejat en el PTD, és a dir, si els òrgans 
de direcció del PTD i l’estructura organitzativa utilitzada per a la seua execució i 
seguiment han facilitat la consecució dels objectius previstos. 

• La gestió dels recursos (criteri 4), a fi d’aconseguir una conclusió sobre si s’han 
assignat i gestionat els recursos necessaris per a la implantació reeixida del pla. 

• Els mecanismes de seguiment aplicats (criteri 5), per a donar suport a la consecució 
dels objectius del pla de transformació, iniciativa estratègica que, pel seu abast, 
complexitat i cost, requereix un alt grau de supervisió. 

• L’abast i el grau d’execució de l’acció CSIRT-CV (criteri 6), orientada a la millora de 
les capacitats de prevenció, detecció i resposta davant les ciberamenaces. 

La metodologia seguida ha consistit bàsicament en: 

a) Revisió detallada del pla de transformació digital, aprofundint en les variables clau 
sobre les quals es duu a terme la revisió, això és, visió, objectius, lideratge i governança, 
recursos, i seguiment. Revisió d’una altra documentació relacionada, contractes, plans, 
actes i informes dels comités implicats, etc. 

b) Identificació dels responsables de les principals àrees relacionades amb la 
transformació digital i realització de reunions i entrevistes amb ells. 

c) Anàlisi de context del pla: relació existent amb altres iniciatives en matèria de 
transformació digital i administració electrònica existents en l’àmbit de la GVA. En 
aquest punt s’aprofundeix en la relació entre el PTD i el Pla d’Atenció a la Ciutadania, 
Simplificació i Millora de la Qualitat dels Serveis Públics. 
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d) Identificació dels objectius i indicadors de mesurament de l’execució del PTDGV 
mantinguts per la DGTIC i verificació i validació d’un subconjunt dels indicadors 
anteriors. 

e) Obtenció de dades i interpretació dels indicadors d’execució. Avaluació del grau 
d’avanç en transformació digital de la Generalitat. 

f) Anàlisi de l’evidència obtinguda relacionada amb els sis criteris d’avaluació definits i 
extracció de conclusions i recomanacions. 

g) Anàlisi del funcionament del CSIRT. 

h) La identificació d’incompliments normatius relacionats amb la transformació digital i la 
ciberseguretat. 

i) Elaboració de l’informe. 

Aquests procediments els ha dut a terme el personal de la Unitat d’Auditoria de Sistemes 
d’Informació de la Sindicatura de Comptes. 

D’acord amb els procediments establits en el nostre Manual de fiscalització, les conclusions 
del treball i l’esborrany d’informe s’han discutit amb els diferents responsables, a fi que en 
corroboraren el contingut o aporten informació o documentació addicional que evidencie 
o documente les seues observacions. Després d’aquesta discussió ha continuat la tramitació 
de l’Informe, que es va remetre a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic per al tràmit 
d’al·legacions. 

2. ELS NOSTRES CRITERIS D’AVALUACIÓ (CRITERIS D’AUDITORIA)  

L’objectiu principal de l’auditoria és proporcionar una avaluació sobre la definició, 
l’execució i el grau de consecució dels objectius previstos en el PTD 2016-2019 i en la 
línia estratègica LE II.7.2, “Capacitats de prevenció, detecció, resposta i recuperació 
davant de les ciberamenaces”, del PETIC. 

Per a això, amb l’abast definit en l’apartat 2 de l’Informe, s’haurà d’obtindre resposta a les 
preguntes següents: 
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Quadre 5. Criteris d’avaluació  

Objectius d’auditoria Subobjectius d’auditoria / Criteris d’avaluació Criteris detallats d’avaluació 

El PTD ha sigut 
adequadament definit i 

executat de manera que es 
garantisca la transformació 

digital efectiva de 
l’Administració pública 

valenciana? 

Visió estratègica (criteri 1) 
Estableix el PTD una estratègia clara per a la consecució dels seus 

objectius? 
Una visió ben establida és essencial per a l’èxit d’un pla de transformació. La 

visió dona claredat entorn dels resultats esperats de la transformació i 
estableix els seus aspectes clau. És una imatge convincent del futur que 

alinea totes les parts interessades entorn de la finalitat de la transformació, 
l’escala de l’ambició i la naturalesa dels beneficis. Descriu les necessitats 

dels usuaris, els resultats socials i polítics de la transformació. Defineix com 
operarà l’organització. 

• El PTD planteja una visió clara en matèria de transformació digital que serveix de referència 
per a centrar els objectius del pla.  

• La visió està alineada amb la direcció en matèria de transformació digital que es planteja 
tant en l’àmbit estatal com en l’europeu, considerant tant la perspectiva normativa com 
l’estratègica. 

• El PTD és coherent i està alineat amb altres iniciatives de la GV relacionades amb 
l’administració electrònica i la modernització administrativa. 

Objectius (criteri 2) 
Estan clarament definits els objectius, emmarcats dins de la visió del 
pla i estan alineats amb els que, d’acord amb les bones pràctiques, 

corresponen a un PTD? 
El disseny dels objectius estableix com es configuraran i integraran els 

diferents components per a aconseguir la visió. 
Tindre un disseny d’objectius i accions coherent és important perquè les 

transformacions complexes necessiten conéixer com encaixa tot el conjunt 
per a aconseguir la visió –per exemple, disseny de serveis, arquitectura 

tecnològica, estructures de persones, processos i contractes–. 

Definició d’objectius 
• El PTD defineix els objectius per a aconseguir la transformació digital de la GV. 
• El PTD defineix l’abast o àmbit subjectiu i aquest és conforme amb els objectius definits. 
• Els objectius estan clarament mapats amb les accions que cal escometre incloses en el pla. 
• Per als objectius del pla s’han definit els indicadors que s’utilitzaran per a mesurar-ne el 

progrés i èxit i el valor a aconseguir a la finalització del pla (o data alternativa).  
• Els indicadors i valors dels objectius són adequats per a la consecució d’una adequada 

transformació digital i inclouen valors per a: 
- Disponibilitat d’eines d’administració electrònica. 
- Adaptació d’aplicacions i serveis. 
- Administració electrònica per defecte. 
- Aplicació del principi de la dada única. 
- Simplificació i reenginyeria de processos. 
- Plans per a la utilització de les dades i de la informació disponible. 
- Ús de noves tecnologies en les accions incloses en el PTD. 

 
Consecució d’objectius 
S’han complit els objectius (abast objectiu) del PTD?  
S’ha cobert l’àmbit subjectiu previst? 
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Objectius d’auditoria Subobjectius d’auditoria / Criteris d’avaluació Criteris detallats d’avaluació 

Lideratge i governança (criteri 3) 
Els òrgans de direcció del PTD i l’estructura organitzativa utilitzada 
per a la seua aprovació, execució i seguiment faciliten la consecució 

d’objectius? 
La naturalesa canviant de la transformació requereix un fort lideratge i 

governança per a donar suport a la presa de decisions durant el programa. Els 
acords de governança han de reflectir la importància de la participació de les 

persones amb responsabilitat i reconéixer la important càrrega que això 
imposa al temps i l’atenció del lideratge. 

Dur a terme la transformació digital de la GV implica motivar a l’acció una 
gran xarxa de persones que no estan sota la gestió directa del líder de la 

transformació. 
Tindre un lideratge fort és fonamental per al bon fi de la transformació. La 

seua complexitat imposa una alta demanda al líder i els líders de 
transformació han de reconéixer-lo utilitzant un estil de lideratge adaptable 

que sostinga l’energia, gestione la incertesa i impulse un propòsit comú. 
Els líders necessiten ser secundats per un ambient fort i propici amb un fort 
patrocini des de la part superior. L’equip superior ha d’estar d’acord amb el 

que és la visió de transformació i liderar des del front en la comunicació 
d’això l’organització i les parts interessades. 

• El pla ha sigut formalitzat i aprovat al nivell adequat. 
• L’alta direcció del pla té potestat suficient per a assignar recursos i prendre les decisions 

necessàries quant a abast, planificació i recursos necessaris per a l’èxit del pla. 
• L’alta direcció està compromesa amb l’èxit del pla i realitza un seguiment adequat.  
• Cada un dels nivells de comandament definits en el pla disposa d’autoritat suficient per a 

dur a terme les tasques que té encomanades. 
• Tots els òrgans involucrats en l’execució del pla estan integrats en els òrgans de direcció 

definits i treballen sota una direcció única. Hi ha mecanismes de coordinació entre els 
diferents participants que garanteixen una línia d’actuació conjunta que afavorisca l’eficàcia 
i eficiència en l’execució del pla. 

• El pla ha sigut formalitzat i difós a tot el personal involucrat en la consecució dels objectius 
previstos en aquest amb directrius clares per a la seua aplicació. 

 
Recursos (criteri 4)  

S’han assignat els recursos necessaris per a garantir la implantació 
reeixida del pla i aquests són revisats i actualitzats convenientment? 
Entre els requisits necessaris per a l’execució reeixida de projectes es troba 

que aquests compten des del seu inici amb els recursos necessaris per a dur-
los a terme. S’ha de realitzar una estimació de recursos detallada, que 

incloga tant mitjans materials com personals, calendaris, etc. i que 
especifique quins costos no es consideren, així com els mecanismes per a 

garantir que l’assignació de recursos s’adapta al llarg de la vida del projecte.    

• S’han aprovat els recursos pressupostaris del pla per al període de vigència: planificació 
anual i pluriennal. 

• Els recursos aprovats per al PTD es basen en una estimació detallada dels recursos materials 
i personals necessaris per a la consecució dels objectius i inclou els mecanismes necessaris 
per a la seua revisió i adequació al llarg del període de vigència del pla. 

• Els recursos pressupostaris aprovats s’han assignat efectivament a l’execució del pla: 
- Execució de pressupostos previstos 
- Assignació real de recursos personals a l’execució del pla 
- Execució dels projectes TI planificats 

• Execució dels contractes necessaris i previstos per a l’execució correcta del pla: 
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Objectius d’auditoria Subobjectius d’auditoria / Criteris d’avaluació Criteris detallats d’avaluació 

- Contractes per al desenvolupament i execució del PTD. 
- Contractes per al seguiment del PTD (OT de seguiment del pla; OTAE). 

• Hi ha mecanismes per a la revisió periòdica de les necessitats reals de recursos, la 
identificació de les variacions respecte a les estimacions inicials i l’adopció de les mesures 
necessàries per a corregir les desviacions identificades.  

Seguiment (criteri 5) 
Els mecanismes de seguiment del pla són eficaços, és a dir, 

garanteixen que el pla s’executa segons el que es preveu o, en cas 
contrari, s’identifiquen a temps les desviacions i s’adopten mesures 

correctores? 
Atesa la importància del  volum de recursos implicats en la transformació 
digital, és crucial supervisar-ne l’evolució durant l’execució i la posada en 

marxa dels programes de transformació.   
Una prova clau de la gestió és la claredat i la qualitat de la informació sobre 

l’execució del pla. 

• S’han establit i implantat mecanismes de seguiment sobre el grau d’avanç del pla que estan 
funcionant adequadament i que preveuen: 
- Assignació de responsables de realitzar el seguiment. 
- Indicadors per a realitzar el seguiment: responsables i els mecanismes per a obtindre 

indicadors. 
- Procés per a realitzar el seguiment: què, quan, qui i com es reporta a cada un dels 

estaments de direcció del PTD. 
- S’han adoptat les mesures correctores necessàries. 
- Enquestes als usuaris, tant interns com externs.  

L’acció CSIRT-CV ha sigut 
adequadament definida i 
executada de manera que 
s’aconseguisca l’objectiu 
previst de millora de les 
capacitats de prevenció, 

detecció i resposta davant les 
ciberamenaces? 

CSIRT-CV (criteri 6) 
 

La iniciativa CSIRT-CV ha sigut adequadament  
definida i executada? 

El risc zero en ciberseguretat no existeix, però és important potenciar i 
optimitzar els recursos disponibles en aquesta matèria en la Generalitat 

Valenciana ja que la ciberseguretat és una condició necessària perquè tots 
els serveis públics i activitats es puguen exercir amb normalitat. 

Analitzar l’organització del CIRT-CV. 
Analitzar els resultats del treball del CSIRT-CV en relació amb la seguretat de la informació. 
Comparar amb els objectius. 
Analitzar la subcontractació de serveis. 



 

 

 
 
 
 

Apèndix 5 
Resultats detallats de l’auditoria  
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En els apartats següents es detalla, per a cada un dels sis criteris d’avaluació principals 
utilitzats en l’Informe, els fonaments de la nostra avaluació basada en l’evidència obtinguda 
i en els “criteris detallats d’avaluació” indicats en el quadre 5, així com la conclusió a la qual 
hem arribat per a cada un d’aquests sis criteris.  

CRITERI 1. VISIÓ ESTRATÈGICA DEL PTD 

Estableix el PTD una estratègia clara per a la consecució dels seus objectius? 

Una visió ben establida és essencial per a l’èxit d’un pla de transformació. La visió dona 
claredat entorn dels resultats de la transformació i estableix els seus aspectes clau. És una 
imatge convincent del futur que alinea totes les parts interessades entorn de la finalitat de 
la transformació, l’escala de l’ambició i la naturalesa dels beneficis. Defineix com operarà 
l’organització. 

Context estratègic del PTD  

Com s’ha assenyalat en altres apartats d’aquest informe, el PTD s’incardina en una sèrie de 
plans per a la modernització de la Generalitat de caràcter estratègic aprovats al llarg dels 
últims anys, detallats en l’apèndix 2. En el quadre 1 veiem que el PTD se superposa en el 
temps totalment o parcialment amb quasi tots. 

Respecte del PETIC, el PTD s’integra com un component més d’aquell, que, encara que té 
efectes horitzontals, és un pla de la DGTIC, no és un pla global de la Generalitat que 
implique activament totes les conselleries en la seua execució. 

Aquesta circumstància, la superposició i les interrelacions entre els diferents plans, no s’han 
gestionat adequadament per a conjuminar esforços, ja que hem observat que ha existit un 
escàs grau de cohesió i integració amb les iniciatives “estratègiques” en matèria 
d’administració electrònica i transformació digital empreses per la Generalitat, la qual cosa 
ha representat una debilitat addicional a l’hora d’implantar en tota la seua amplitud el PTD. 

En particular, destaquem la inexistència de mecanismes eficaços per a unificar les accions 
previstes en el PTD amb les propostes relacionades del Pla d’Atenció a la Ciutadania, 
Simplificació i Millora de la Qualitat dels Serveis Públics (PACSMQSP), aprovat el 15 
de gener de 2018. En el lloc web15 de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració 
Pública s’assenyala:  

“Actualment, les iniciatives en matèria de simplificació i reducció de càrregues 
administratives estan arreplegades en el Pla d'Atenció a la Ciutadania, Simplificació i 
Millora de la Qualitat dels Serveis Públics, Horitzó 2019, en el qual s'inclou l'elaboració 
d'un pla estratègic amb un horitzó temporal de 3 anys dirigit a la millora de la qualitat dels 
servicis públics i la simplificació i reducció de càrregues administratives en la Generalitat. 
Per a l'elaboració d'este pla estratègic es comptarà amb la participació de les distintes 

                                                            

15 justicia.gva.es/va/web/planificacion-estrategica-calidad-y-modernizacion/simplificacion- administrativa. 

http://www.justicia.gva.es/va/web/planificacion-estrategica-calidad-y-modernizacion/simplificacion-administrativa
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unitats de la Generalitat implicades en este tipus de processos i molt especialment amb la 
Direcció General de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. L'impuls de totes estes 
mesures es portaran a la Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, 
la Qualitat i la Societat del Coneixement a la Comunitat Valenciana (CITEC) des de la 
Comissió Tècnica per a la Modernització i Millora de la Qualitat dels Servicis Públics.” 

El PACSMQSP té com a finalitat millorar l’atenció a la ciutadania i l’eficàcia administrativa 
per mitjà de la plena implantació de l’administració electrònica i preveu detalladament el 
desenvolupament i substitució de diverses de les aplicacions informàtiques corporatives 
més importants de la Generalitat, cosa que se superposa clarament amb l’àmbit objectiu 
del PTD. No obstant això, en cap moment de l’extens PACSMQSP es fa cap al·lusió al PTD, 
la qual cosa al nostre judici és una mostra clara de descoordinació entre els dos plans i de 
la falta de lideratge al més alt nivell del PTD (una mancança també predicable del 
PACSMQSP), que es comenta en el criteri d’avaluació següent. 

Una situació similar, d’absència d’evidències de coordinació entre estratègies, es produeix 
respecte de l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de la Comunitat Valenciana, publicada 
en 2019. Encara que té un apartat denominat “Adopció de la IA en l’Administració pública” 
està completament deslligada del PTD, no fa cap referència al PTD i no ens consta cap 
contacte formal entre els responsables dels dos plans ni que la DGTIC haja tingut 
participació en la seua elaboració. Com que la intel·ligència artificial és un element de 
transformació profunda en el futur de la gestió pública és poc lloable la desconnexió 
existent entre les dues estratègies. 

Consideracions sobre la visió estratègica del PTD  

Analitzat el PTD, es constata que el seu contingut no inclou de forma clara aspectes com 
la visió (a quin punt es vol arribar després de finalitzar el pla), ni els principis rectors 
que regiran la seua actuació.  

A tall d’exemple, el Pla de Transformació Digital de l’Administració General d’Estat 
2015-2020 planteja la visió següent: 

“L’any 2020 l’Administració espanyola ha de ser digital, de manera que les tecnologies de 
la informació i les comunicacions estiguen tan integrades en l’organització que ciutadans i 
empreses preferisquen la via electrònica per a relacionar-se amb l’Administració per ser la 
més senzilla i intuïtiva, que hi haja una col·laboració fluida amb els agents interessats per a 
poder prestar un servei integral al ciutadà, que s’impulse la innovació contínua i la 
transparència dels processos administratius, que es generen eficiències internes i 
s’augmente la productivitat dels empleats públics.” 

I per a aconseguir-ho estableix els principis rectors següents: orientació a l’usuari del servei, 
unitat i visió integral, col·laboració i aliances, transparència i innovació.  

De manera anàloga a l’anterior, el Pla d’Acció sobre Administració Electrònica de la UE 
2016-2020 es regeix per la visió següent: 
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“En 2020 a tot tardar, les administracions públiques i les institucions públiques de la Unió 
Europea haurien de ser obertes, eficients i integradores, i prestar serveis públics digitals 
sense fronteres, personalitzats, fàcils d’utilitzar i d’extrem a extrem a tots els ciutadans i 
empreses de la UE. S’apliquen enfocaments innovadors per a dissenyar i prestar millors 
serveis d’acord amb les necessitats i les demandes de la ciutadania i les empreses. Les 
administracions públiques aprofiten les oportunitats que brinda el nou entorn digital per a 
facilitar les seues interaccions amb les parts interessades i entre si.” 

I inclou com a principis fonamentals que han de ser respectats en qualsevol iniciativa que 
s’aborde, entre altres, el principi de “només una vegada”, la fiabilitat i seguretat, obertura i 
transparència, etc. 

El PTD és un pla transformador? 

L’abast cobert pel Pla de Transformació Digital no és assimilable al que caldria esperar com 
a resultat d’un vertader procés de transformació de l’Administració valenciana a un model 
digital avançat, a causa, entre altres aspectes, de la poca ambició del pla a l’hora d’abordar 
canvis en la forma amb què fins ara es prestaven els serveis públics (“vintage”, com els 
qualifica el pla).  

Aquesta afirmació es basa en la definició de transformació digital, vista en l’apartat 3 
d’aquest informe, com “la revisió integral de les tasques, activitats i processos de gestió 
dels béns i serveis consubstancials a la naturalesa i missions de cada organització, que es 
basa en la integració dels recursos i capacitats de les tecnologies de la informació en 
aquestes activitats i processos”. Com assenyalem en l’apartat esmentat, tot procés de 
transformació digital implica una “reenginyeria” de processos que no s’ha produït en la 
Generalitat, ni amb el PTD, ni amb els altres plans estratègics esmentats al llarg de l’Informe. 
En tots ha existit poca ambició transformadora. 

El seu enfocament se circumscriu a un pla centrat únicament en aspectes tecnològics i, en 
concret, en el desenvolupament d’elements de programari (vegeu quadre 4) per a implantar 
peces de l’administració electrònica (objecte del PAE) sota un paradigma continuista, és a 
dir, sense plantejar-se la conveniència de canvis en la manera de treballar, sense 
modernitzar els processos administratius ni considerar la reenginyeria dels processos i l’ús 
de noves tecnologies com a palanca per a l’increment de l’eficàcia i l’eficiència en la 
prestació dels serveis i la gestió interna. Aquest rumb potser és conseqüència que ha sigut 
promogut per la DGTIC sense tindre en compte, aparentment, en la seua elaboració i 
contingut els grans responsables funcionals dels principals processos de gestió 
administrativa de la Generalitat, 
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Conclusió  

El PTD té una visió estratègica insuficient per a aconseguir la 
transformació digital de la Generalitat i no inclou els principis 
rectors que haurien de regir la seua actuació.  

Encara que en l’àmbit del PAE s’han realitzat avanços importants que contribueixen 
sens dubte a la implantació d’un model d’administració electrònica en la Generalitat amb 
el desenvolupament de components i activitats de l’administració electrònica, si aquests no 
s’incorporen a procediments de gestió “modernitzats” i a les aplicacions que els donen 
suport, l’esforç realitzat no obté els fruits desitjables en un procés transformador, ja que 
tindríem processos obsolets amb elements tecnològics actuals. L’adaptació necessària 
perquè les aplicacions i serveis facen ús dels components desenvolupats en el PAE s’hauria 
d’haver abordat en el PASA (fases 3 i 4 del PTD), però aquest pla no ha sigut definit i els 
avanços en aquesta matèria es produeixen de forma no orquestrada, no planificada. 

El PTD és fonamentalment un pla centrat en el desenvolupament d’elements de programari 
per a implantar peces de l’administració electrònica sota un paradigma continuista, és a dir, 
sense plantejar-se la conveniència de canvis en la manera de treballar, de modernitzar els 
processos administratius ni considerar la reenginyeria dels processos i l’ús de noves 
tecnologies com a palanca per a l’increment de l’eficàcia i l’eficiència de la labor de 
l’Administració. Aquests últims aspectes són els que caracteritzen, precisament, un procés 
transformador.  

A més, el PTD presenta debilitats a causa de l’escàs grau de cohesió i integració amb altres 
iniciatives estratègiques en matèria d’administració electrònica i transformació digital 
empreses per altres òrgans de la Generalitat. 

CRITERI 2. OBJECTIUS DEL PLA 

Estan clarament definits els objectius, emmarcats dins de la visió del pla i estan 
alineats amb els que, d’acord amb les bones pràctiques, corresponen a un PTD? 

El disseny dels objectius estableix com es configuraran i integraran els diferents 
components per a aconseguir la visió.  

Tindre un disseny d’objectius i accions coherent és important perquè les transformacions 
complexes necessiten conéixer com encaixa tot el conjunt per a aconseguir la visió –per 
exemple, disseny de serveis, arquitectura tecnològica, estructures de persones, processos i 
contractes–. 

Consideracions sobre els objectius del PTD  

Com ja s’ha comentat, l’abast cobert pel PTD no és assimilable al que caldria esperar com 
a resultat d’un vertader procés de transformació de l’Administració a un model digital, ja 
que l’únic contingut que es desenvolupa és el del PAE, que és un pla orientat, 
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fonamentalment, al desenvolupament i implantació de component de programari i serveis 
necessaris per a l’administració electrònica.  

La impressió que s’obté de la revisió d’aquests plans (PTD i PAE) és que s’ha “reconvertit” 
en un pla de transformació digital (canviant el títol i molt poc més) el que originalment era 
un pla per a complir des del punt de vista tecnològic els requisits establits en l’àmbit 
legislatiu quant a administració electrònica –el PAE–. Fonamenten aquesta impressió les 
consideracions següents: 

• La data del PAE, febrer de 2016 (no sabem qui el va aprovar, encara que s’hi diu que 
l’han posat en marxa la DGTIC i la CHME), és anterior al PTD. 

• Els objectius del PTD coincideixen amb els establits en el PAE.  

• El PTD recull el PAE (es fa referència expressa a aquest pla) i desenvolupa poc, quasi 
res, de les fases 3 i 4 (el PASA). 

• L’anàlisi de riscos inclòs en el PTD és idèntica a la realitzada en el PAE.  

Un pla de transformació digital, com que té un abast teòric molt major que el de 
desenvolupament dels elements de l’administració electrònica, i per la seua pròpia 
naturalesa disruptiva, afronta riscos addicionals i diferents: 

− La valoració de determinats riscos comuns pot ser substancialment diferent; per 
exemple, els relacionats amb la motivació dels empleats, els associats a la gestió 
del canvi en les organitzacions, la necessitat de la implicació dels responsables 
funcionals dels processos de gestió i aplicacions vintage sobre els quals cal fer 
reenginyeria de processos, etc. 

− Els derivats de l’ús de noves tecnologies; per exemple, el seu nivell de maduresa, la 
dificultat de trobar servei de suport expert sobre aquestes, etc. 

No hi ha una relació clara entre els objectius generals del PTD i les línies d’actuació previstes 
per a aconseguir-lo. Per esmentar-ne un exemple, en l’objectiu corresponent a la “promoció 
de la societat de la informació i reducció de la bretxa digital en la societat valenciana” no 
queda clar quines accions es plantegen per a la seua consecució. 

Encara que el PTD inclou entre les tasques a realitzar dins del Pla de Seguiment la definició 
d’indicadors per a avaluar el desenvolupament del pla, és significatiu que, encara que siga 
a un nivell general, el pla no indique les fites o metes que cal aconseguir. A l’hora d’avaluar 
l’èxit del pla d’acord amb l’anàlisi del valor aportat a la ciutadania i al conjunt de la societat 
valenciana l’objectiu de “completar l’administració electrònica” és difícilment quantificable, 
més encara pel fet que l’administració electrònica és una forma de relació amb 
l’Administració, per a la qual cada dia van sorgint noves necessitats i noves expectatives 
per part dels ciutadans, per la qual cosa no s’entén que hi haja un punt de finalització per 
a aquest marc de relació. Per això és necessària la fixació d’objectius concrets o fites. 
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Conclusió  

No hi ha una relació clara entre els objectius generals del PTD i les 
línies d’actuació previstes per a aconseguir-los. Tampoc es fixen fites 
o metes concretes a aconseguir que permeten mesurar el seu grau 
d’avanç. Això ha sigut especialment destacable respecte del Pla 
d’Adaptació de Serveis i Aplicacions, que no s’ha desenvolupat. 

Sobre el PAE, encara que s’assenyalen els elements d’administració electrònica que es 
desitja implantar en l’horitzó del pla, hi ha indefinició sobre l’estratègia i les accions 
previstes per a realitzar de manera reeixida la implantació de l’administració electrònica en 
l’àmbit subjectiu previst, que inclou, entre altres, les entitats que integren l’Administració 
local de la Comunitat Valenciana i les entitats de dret públic vinculades o dependents de 
l’Administració pública de la Generalitat.  

CRITERI 3. GOVERNANÇA I LIDERATGE  

Els òrgans de direcció del PTD i l’estructura organitzativa utilitzada per a la seua 
aprovació, execució i seguiment faciliten la consecució d’objectius? 

La naturalesa canviant de la transformació requereix un fort lideratge i una governança ben 
estructurada per a donar suport a la presa de decisions durant l’execució del pla. Els acords 
de governança han de reflectir la importància de la participació de les persones amb 
responsabilitat. 

Tindre un lideratge fort és fonamental per al bon fi de la transformació. La seua complexitat 
imposa una alta exigència als líders de transformació, que han d’utilitzar un estil de 
lideratge adaptable que mantinga l’energia del pla, gestione la incertesa i impulse un 
propòsit comú. Dur a terme la transformació digital de la Generalitat implica motivar a 
l’acció una gran xarxa de persones que no estan sota la gestió directa de la DGTIC. Per això 
els líders necessiten ser secundats per un ambient fort i propici, amb un fort suport des de 
la part superior de la jerarquia administrativa i política. Els màxims responsables (el Consell) 
han d’estar d’acord en el que és la visió de transformació i, per la seua banda, liderar des 
del front de la comunicació tota l’organització i les seues parts interessades. 

Aprovació del PTD al nivell adequat 

No ens consta en la data d’aquest informe que el Consell aprovara explícitament el PTD, ni 
si algun òrgan de la GV l’ha aprovat. No hem obtingut cap document oficial amb aquest 
tràmit, si bé assumim que ha sigut elaborat per la DGTIC perquè porta la seua capçalera, 
però sense signatura ni data. Seria adequat que tinguera una aprovació expressa i que 
rebera suport i impuls al més alt nivell polític. 
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Què és la governança d’un pla estratègic? 

La governança és un concepte molt important per al desenvolupament d’un pla estratègic 
com el PTD; no obstant això, no està definit a efectes jurídics i administratius. Per aquesta 
raó, en primer lloc tractarem de centrar què entenem per tal a l’efecte d’aquest treball. 

L’Institute of Internal Auditors, en el document “The Role of Auditing in Public Sector 
Governance”, defineix governança com la combinació de processos i estructures 
implantades per la direcció per a informar, dirigir, gestionar i supervisar les activitats 
d’una organització orientades a l’assoliment dels seus objectius;16 la governança es 
relaciona amb la forma en què s’estableixen i aconsegueixen els objectius. 

D’acord amb l’Observatori d’Administració Electrònica del Ministeri d’Hisenda i Funció 
Pública, “no ens hem d’oblidar que una part important de l’èxit o del fracàs de tots i 
cada un dels projectes és, d’una banda, un bon suport legal i jurídic associat i, d’altra 
banda, un sistema de governança que permeta que tot aquest tipus d’innovacions 
puga acabar en bon port i no es quede completament bloquejat per la resistència al 
canvi”.17 

El Reglament d’Administració Electrònica de la Generalitat (article 93.3) assenyala que 
governança TIC és la planificació, direcció, coordinació, autorització i control de les 
tecnologies de la informació, les telecomunicacions, les comunicacions corporatives, el 
desenvolupament de la societat digital i l’administració electrònica. 

Vistes les consideracions anteriors, a l’efecte d’aquesta auditoria, entenem per 
governança del PTD l’estructura de govern i gestió del pla per al seu 
desenvolupament i implantació efectius, que porta implícit el lideratge del pla. 

Partint d’aquesta definició de governança, en aquest apartat analitzem l’estructura i els 
processos definits per al govern, gestió i implantació del pla definits en el mateix PTD i 
també la distribució competencial en la Generalitat. 

Governança i estructura de direcció del PTD  

L’apartat 5.1 del PTD estableix les responsabilitats en la direcció del pla i assenyala que 
l’alta direcció del Pla de Transformació Digital correspon al titular de la Direcció General 
de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. No hem pogut constatar en actes o 
informes d’execució quina ha sigut la implicació de l’alta direcció en l’execució i supervisió 
del pla. 

La direcció del pla correspon al Comité de Direcció del pla, sota la presidència del titular 
de la Subdirecció General de Producció i Consolidació de les TIC, al qual se sumaran com a 
                                                            

16 Supplemental Guidance: The Role of Auditing in Public Sector Governance, The Institute of Internal 
Auditors, gener de 2012. 
17 Gobernanza para facilitar la innovación en la administración digital, Observatorio de Administración 
Electrónica, Ministerio de Hacienda y Función Pública, 30 d’abril de 2018. 

https://global.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/Public_Sector_Governance1_1_.pdf
https://www.administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:031392e9-4b61-4412-ac5d-b42a43dcf2c6/2018-04_Nota-tecnica-gobernanza.pdf
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membres amb funcions consultives aquelles persones de l’organització o externes a ella, 
però relacionades amb el pla, que l’alta direcció, a proposta de la direcció del pla, designe. 
La direcció del pla estarà estructurada en dues vicepresidències executives que dirigiran 
al seu torn dos equips diferents: 

A. La direcció executiva del Pla d’Administració Electrònica i del Pla de Seguiment 
correspondrà al titular del Servei d’Aplicacions Corporatives i Administració 
Electrònica. Dirigirà l’equip específic d’aquests dos plans. Inclourà, amb caràcter 
consultiu, el responsable de la coordinació de l’administració electrònica en l’àmbit de 
la DGTIC. 

B. La direcció executiva del Pla d’Adaptació de Serveis i Aplicacions correspondrà al titular 
del Servei d’Aplicacions Departamentals, actualment Subdirecció General de Sistemes 
d’Informació Departamentals. Dirigirà l’equip d’aquest pla. Inclourà, amb caràcter 
consultiu, la responsable de la coordinació de consolidació de projectes en l’àmbit de 
la DGTIC i un coordinador per a cada un dels àmbits següents: educació, justícia i 
hisenda. 

Quant a les tasques de control, seguiment i elaboració d’informes, el PTD estableix que 
estaran operativament a càrrec d’una oficina tècnica, comuna als tres plans. En l’apartat 
“Criteri 5” d’aquest apèndix s’ha analitzat el paper exercit per aquesta oficina, important 
però secundari als efectes de la governança i el lideratge. 

Distribució de competències entre conselleries 

El PTD i el PETIC van iniciar la seua marxa durant l’any 2016. Aquell any els òrgans amb 
competències en matèria de tecnologies de la informació, d’administració electrònica i de 
modernització administrativa eren els següents: 

• Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) 
dependent de la Secretaria Autonòmica d’Hisenda de la Conselleria d’Hisenda i Model 
Econòmic, òrgan que assumeix les funcions en matèria de modernització de 
l’Administració, seguretat de la informació, planificació, coordinació, autorització i 
control de les tecnologies de la informació, les telecomunicacions i comunicacions 
corporatives i la teleadministració de la Generalitat. 

• La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. 
Aquesta conselleria va impulsar i va aprovar el Pla d’Atenció a la Ciutadania, 
Simplificació i Millora de la Qualitat dels Serveis Públics al gener de 2018, que com ja 
hem assenyalat se superposa parcialment amb el PTD. A través de la seua sotssecretaria 
i de la Subdirecció General d’Atenció a la Ciutadania, Qualitat i Inspecció de Serveis, va 
assumir el lideratge, impuls, direcció i coordinació del PACSMQSP. 

En 2019 es produeix un canvi de govern que comporta la reassignació de les competències 
relacionades amb l’administració electrònica, que queda de la manera següent: 

• La DGTIC manté les seues competències. 
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• Les competències que fins llavors requeien en la Conselleria de Transparència han 
passat a la de Justícia, Interior i Administració Pública. En concret, la Direcció General 
de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l’Administració Pública 
exerceix18 les funcions en matèria d’inspecció general de serveis, simplificació 
administrativa, planificació d’innovació per a la implementació de noves 
tècniques d’organització i instruments de treball tendents a la millora de 
l’eficiència i eficàcia de l’Administració pública, així com el desenvolupament i 
aplicació de les diferents eines d’impuls, difusió i gestió del coneixement en l’àmbit de 
l’Administració. 

• La Direcció General per a l’Avanç de la Societat Digital, pertanyent a la Conselleria 
d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, té entre les seues funcions el foment 
de la digitalització de les administracions públiques valencianes. 

Resumint, ha existit i existeix una certa distribució difusa de competències entre diferents 
conselleries en matèria de “transformació digital”, fins a quatre conselleries (CHME, 
Transparència, Justícia i Innovació) han tingut competències en la matèria, que s’ha reflectit 
en l’aprovació de plans estratègics que se superposen, sense la coordinació adequada i 
amb un dèficit de capacitat d’autoritat global dels seus responsables. Això dificulta la presa 
de decisions i penalitza l’agilitat a l’hora de dur a terme projectes. 

La Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la 
Qualitat i la Societat del Coneixement a la Comunitat Valenciana (CITEC) 

A més dels òrgans assenyalats en l’apartat anterior, cal assenyalar l’existència de comissions 
que també tenen competències en les matèries anteriorment esmentades (transformació 
digital, administració electrònica i modernització). 

Segons el decret que regula la seua creació19 en 2008, l’objecte de la CITEC és coordinar i 
impulsar el desenvolupament i l’execució de la política de la Generalitat en matèria 
de tecnologies de la informació i la comunicació, societat del coneixement i qualitat 
dels serveis públics, en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic 
dependent, així com en relació amb les administracions públiques, empreses, ciutadania i 
societat civil de la Comunitat Valenciana.  

En el ple de la CITEC celebrat el 22 de juliol de 201620 es va aprovar la creació de les dues 
comissions tècniques GOTICAE i COSMIQ, que assenyalem a continuació (i l’eliminació de 
la comissió tècnica existent fins al moment): 

                                                            

18 D'acord amb el que s'estableix en l'article 75 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel 
qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat. 
19 Decret 112/2008, de 25 de juliol, del Consell, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per a 
la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement a la Comunitat Valenciana. 
20 Acord fet públic mitjançant la Resolució de 28 d'octubre de 2016, del director general de 
Tecnologies d'Informació i les Comunicacions. 
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a) Comissió Tècnica per a la Governança TIC i l’Administració Electrònica (GOTICAE) 

El seu objecte és “donar suport a la Comissió CITEC en la seua missió d’impulsar 
l’administració electrònica en tot l’àmbit competencial de la Generalitat i els seus 
organismes dependents, així com vetlar i millorar dia a dia la funció informàtica 
(governança TIC) en la Generalitat i les seues entitats dependents”. 

Segons les actes, la comissió GOTICAE des de la seua creació fins al 31 de desembre de 
2019, únicament va celebrar dues reunions. L’última de les quals, celebrada al maig de 
2018, es va fer amb la de la comissió COSMIQ. 

b) Comissió Tècnica per a la Simplificació i Millora de la Qualitat dels Serveis Públics 
(COSMIQ) 

El seu objecte és “donar suport a la Comissió CITEC en la seua missió d’impulsar i 
coordinar en cada departament de la Generalitat i en les entitats que la integren 
les polítiques, plans i projectes per a la simplificació administrativa i per a la 
millora de la qualitat dels serveis públics.” 

D’acord amb la informació obtinguda, aquesta comissió s’ha reunit en sis ocasions, 
l’última, fins a la data d’aquest informe, el 24 d’abril de 2019. En aquesta es realitzen 
propostes i el seguiment de les actuacions relacionades amb el seu objecte, 
simplificació i qualitat en la gestió de l’Administració, però també en relació amb la 
implantació de l’administració electrònica. 

Les dues comissions havien d’elaborar anualment informes de gestió, segons s’estableix en 
el Règim General de Funcionament de les Comissions Tècniques (apartat tercer, 3) de 
l’Acord de 22 de juliol de 2016, del Ple de la Comissió Interdepartamental per a la 
Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement a la Comunitat 
Valenciana. No ens consta que s’hagen realitzat aquests informes. 

Encara que fora de l’abast temporal del PTD en 2020, arran de la redistribució de 
competències dins del govern de la Generalitat que es va produir en 2019, hi ha hagut dos 
canvis que afecten el funcionament de la CITEC i que, en síntesi, suposen la divisió de la 
CITEC en dues comissions i eliminar-ne els aspectes relacionats amb la modernització de 
l’Administració per a assignar-los a la nova comissió que es crea (CIMAP), dependent d’una 
conselleria diferent. Els canvis han consistit en: 

a) Per mitjà del Decret 20/2020, de 14 de febrer, del Consell, es modifiquen determinats 
aspectes de la CITEC, que passa a denominar-se Comissió Interdepartamental per a 
la Modernització Tecnològica i les Comunicacions a la Comunitat Valenciana.  

S’exclou de l’objecte d’aquesta comissió la coordinació i impuls del desenvolupament 
i l’execució de la política de la Generalitat en matèria de societat del coneixement i 
qualitat dels serveis públics, i només queda el referit a tecnologies de la informació i la 
comunicació. Continua adscrita a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. 



Anàlisi i seguiment del Pla de Transformació Digital de la Generalitat 2016-2019 

56 

b) Per mitjà del Decret 26/2020, de 21 de febrer, del Consell, es crea la Comissió 
Interdepartamental per a la Modernització de l’Administració Pública (CIMAP). 

L’objecte de la CIMAP és coordinar, impulsar i supervisar el disseny i desenvolupament 
de la política de la Generalitat en matèria de modernització, gestió del coneixement i 
millora dels processos i qualitat dels serveis públics. S’adscriu a la Conselleria de 
Justícia, Interior i Administració Pública. Es crea per a “introduir una cultura del canvi 
en el si de l’organització que garantisca l’èxit de la transformació digital”. 

La comissió COSMIQ passa a dependre de la CIMAP, i ha de promoure, coordinar i 
donar suport a la modernització, la gestió del coneixement, la simplificació 
administrativa i la millora de la qualitat dels serveis públics en la Generalitat i, a aquest 
efecte i per encàrrec d’aquell, li competirà promoure i coordinar les actuacions de 
normalització i simplificació administrativa en suport del desenvolupament i 
implantació de l’administració electrònica i realitzar el seguiment del nivell 
d’implantació d’aquestes. 

La DGTIC  

La DGTIC ha sigut l’actor clau en el desenvolupament i execució del PTD. És el centre 
directiu de la Generalitat que assumeix les competències per a l’Administració de la 
Generalitat i els seus organismes autònoms en matèria de modernització de l’Administració, 
seguretat de la informació, planificació, coordinació, autorització i control de les 
tecnologies de la informació, les telecomunicacions i les comunicacions corporatives i la 
teleadministració de la Generalitat, així com prestar els serveis de certificació de signatura 
electrònica avançada i serveis relacionats amb la identificació i signatura electrònica (article 
34.1, Decret 119/2018, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el ROF de la CHME).21 

Segons l’article 34.6 del ROF de la CHME, la DGTIC assumeix les competències de 
reenginyeria de processos en el seu àmbit d’actuació, en coordinació amb la conselleria 
que exercisca les competències de simplificació administrativa establides en les 
disposicions legals i reglamentàries, així com la deguda col·laboració amb aquelles unitats 
administratives encarregades de l’organització i planificació que tinguen funcions d’anàlisi 
o reenginyeria de processos. 

La DGTIC assumeix les competències horitzontals en TIC definides en l’article 93 del Decret 
220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’Administració 
Electrònica de la Comunitat Valenciana (art. 34.3 del ROF de la CHME). Aquest article 
assenyala les competències següents: 

1. Execució de la política i l’estratègia TIC de la Generalitat. 

2. Execució de la política i l’estratègia d’administració electrònica de la Generalitat i la 
implantació i gestió dels serveis comuns d’administració electrònica a què es refereix 

                                                            

21 Que ha sigut derogat pel Decret 171/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament 
Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. 
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l’article 7 d’aquest decret, i la garantia que aquests serveis compleixen les condicions i 
requisits establits en aquest decret i en la resta de les normes aplicables. 

3. Governança TIC: planificació, direcció, coordinació, autorització i control de les 
tecnologies de la informació, les telecomunicacions, les comunicacions corporatives, el 
desenvolupament de la societat digital i l’administració electrònica. 

4. Innovació i millora tecnològiques. 

5. Seguretat informàtica. 

6. Unificació de comunicacions, sistemes d’informació i aplicacions que responguen a 
funcionalitats comunes de diversos o tots els departaments i organismes de la 
Generalitat, o que siguen comuns a diverses o a totes les administracions locals. 

7. Establiment d’estàndards en matèria TIC. 

8. Aprovació de procediments i processos de treball la informatització dels quals estiga 
prevista. 

9. Homologació de sistemes d’informació i aplicacions. 

10. Elaboració de l’informe previ, preceptiu i vinculant, per a l’aprovació de sistemes 
d’informació i aplicacions. 

11. Gestió del catàleg d’aplicacions. 

La DGTIC ofereix un servei horitzontal i centralitzat de suport –xarxa corporativa, internet, 
correu electrònic, telecomunicacions, seguretat, etc.– a tots els departaments de la 
Generalitat, exceptuant els sistemes d’informació, equipament TIC i aplicacions específiques 
de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (CSUSP) que no són competència de la 
DGTIC sinó de la Direcció General d’Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat (DGIITC) 
de la CSUSP.  
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Quadre 6. Estructura de la DGTIC en 2019 

 

Efectes de la governança dèbil 

La deficient estructura de la governança ha tingut les seues conseqüències negatives per al 
desenvolupament del PTD, que poden resumir-se en: 

• Falta de competències de la DGTIC en la reenginyeria de processos administratius, 
component fonamental i clau per a dur a terme una vertadera transformació digital i 
no limitar-se a la digitalització dels processos existents amb les seues ineficiències 
heretades. El departament responsable de l’aplicació dels plans de 
racionalització/simplificació administrativa corresponia en una primera etapa a la 
Conselleria de Transparència i posteriorment a la de Justícia. 

• Percepció que la transformació digital és una responsabilitat de la DGTIC quan la DGTIC 
només ha de prestar el suport i els instruments, però la direcció i impuls han de 
provindre de les àrees funcionals responsables dels procediments. La falta de 
participació de responsables funcionals de les aplicacions implica que la DGTIC ha de 
prendre decisions per a la implantació de l’administració electrònica que 
correspondrien als responsables de la gestió (contractació, correu electrònic, etc.). 

• No hi ha evidència de la participació (no estava prevista) de personal especialitzat de 
l’Advocacia de la Generalitat per a assessorar sobre les nombroses i importants 
conseqüències jurídiques en la implantació de l’administració electrònica. 

• Falta de capacitat de la DGTIC per a adoptar decisions com ara el compromís de 
recursos, tant materials com personals, i el canvi d’estructures organitzatives en cas de 
ser necessàries per a l’adequat desenvolupament del pla. 

Per a evitar tots aquests problemes seria molt desitjable la creació d’un servei 
d’organització horitzontal, potent, amb capacitat operativa i decisòria, no sols consultiva, 
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amb competències reals en modernització i reorganització de processos (organitzativament 
similar a la Intervenció General o a l’Advocacia) i amb una visió global i no fragmentada. 

Conclusions 

Ha faltat una sòlida governança i lideratge del PTD que impulsara la 
transformació digital de la Generalitat.  

Entramat competencial 

En analitzar l’estructura de direcció definida en el PTD i posar-la en relació amb la 
distribució de competències en matèria d’administració electrònica i transformació digital 
existent en l’àmbit de la Generalitat, s’observa que l’esquema de governança del PTD i, en 
un nivell superior, la distribució de competències en aquesta matèria en l’àmbit dels 
diferents òrgans i ens de la Generalitat, presenten debilitats que dificulten l’avanç i èxit 
d’aquest pla i, potencialment, d’altres iniciatives noves relacionades amb les tecnologies de 
la informació.  

Després d’analitzar el context normatiu i estratègic, a través de les iniciatives dissenyades 
per la Generalitat per a la implantació de l’administració electrònica i la transformació 
digital, hem observat falta de cohesió entre les diferents accions que s’han dut a terme. Ha 
existit una distribució complexa de competències entre diferents conselleries en matèria de 
“transformació digital”, que s’ha traduït en l’aprovació de plans estratègics de 
“modernització” que se superposen, sense l’adequada coordinació entre ells i amb pocs 
progressos en la transformació digital de la Generalitat. Semblen iniciatives aïllades l’abast 
i la repercussió final de les quals són limitats i no aborden en profunditat i amb una 
perspectiva estratègica global i mantinguda en el temps l’objectiu de transformació digital 
i implantació de la plena administració electrònica.  

El mecanisme utilitzat per a minimitzar o eliminar els desavantatges de la distribució de 
competències entre diverses conselleries i les seues possibles superposicions són les 
comissions interdepartamentals (CITEC, GOTICAE, COSMIQ i CIMAP). No obstant això, 
aquestes comissions no han sigut capaces de liderar i dirigir el procés de transformació 
digital, ja que no disposaven de l’operativitat (s’han realitzat poques reunions perquè estan 
compostes per molts vocals) ni de les competències per a involucrar els responsables i 
assignar els recursos necessaris, tant personals com pressupostaris, per a dur a terme la 
tasca.  

No ha existit lideratge del PTD a un nivell adequat 

L’alta direcció del PTD s’ha establit en un nivell orgànic (direcció general), sense capacitat 
d’autoritat ni competències horitzontals de gestió unificada en matèria de transformació 
digital, no sols tecnològica (entesa com s’ha descrit en l’apartat 3 d’aquest informe). Per 
això ha faltat lideratge amb capacitat d’involucrar de manera efectiva tots els agents (totes 
les conselleries) que haurien d’estar implicats en el procés de transformació digital real de 
la Generalitat, i d’influir i “convéncer” al màxim nivell. D’altra banda, no hem pogut constatar 



Anàlisi i seguiment del Pla de Transformació Digital de la Generalitat 2016-2019 

60 

en actes o informes d’execució quina ha sigut la implicació efectiva de l’alta direcció en 
l’execució i supervisió del pla. 

Per a abordar amb èxit la transformació digital han d’involucrar-se en la seua direcció i 
lideratge òrgans directius del màxim nivell, tant de l’àrea tecnològica com, especialment, 
de les àrees funcionals, ja que no s’ha de considerar només la tecnologia, sinó també els 
processos i les persones. Les organitzacions es transformen si es transformen les persones 
que hi treballen, començant pels alts òrgans directius; la tecnologia només és un 
instrument. 

Encara que la normativa, les comissions interdepartamentals existents i la lògica diuen que 
ha d’existir una actuació coordinada d’àmbit corporatiu, hi ha poques evidències que haja 
existit una coordinació real i efectiva, que “es pose al davant” de l’autèntica transformació 
digital entesa tal com s’ha descrit en l’apartat 3.  

CRITERI 4. RECURSOS DEL PLA 

S’han assignat els recursos necessaris per a garantir la implantació reeixida del pla i 
aquests són revisats i actualitzats convenientment? 

Entre els requisits necessaris per a l’execució reeixida de projectes es troba que aquests 
compten des del seu inici amb els recursos necessaris per a dur-los a terme. S’ha de realitzar 
una estimació de recursos detallada, que incloga tant mitjans materials com personals, 
calendaris, etc. i que especifique quins costos no es consideren, així com els mecanismes 
per a garantir que l’assignació de recursos s’adapta al llarg de la vida del projecte.    

Pressupostos i personal  

Com que el PTD no té un pressupost explícitament assignat i aprovat no es pot saber si els 
recursos disponibles eren suficients ni si s’han aplicat correctament. 

L’única informació de què es disposa és la corresponent als programes pressupostaris de 
la Generalitat gestionats per la DGTIC. En concret, durant el període de vigència del PTD 
han sigut els següents: 

Quadre 7. Pressupostos anuals totals de la DGTIC 

 Import (milions d’euros) 

Programes pressupostaris 
Obligacions reconegudes TOTAL  

2016-2019 2016 2017 2018 2019 

121.60 Sistemes d’informació 81,0 92,5 90,5 95,1 359,1 

421.90 Innovació tecnològica educativa 12,5 15,3 18,7 21,7 68,2 

121.70 Telecomunicacions i societat digital 16,7 14,0 12,1 12,9 55,7 

Total DGTIC 110,2 121,8 121,3 129,7 483,0 
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Encara que no es va assignar un pressupost concret en el PTD, anualment, dins del capítol 
6 del pressupost de despeses del programa 121.60, “Sistemes d’informació”, es va dotar el 
subprojecte d’inversió amb la denominació DI380222, “Administració electrònica de la 
Generalitat”. El total dels anys 2016 a 2019 d’aquest subprojecte en aquest capítol 
pressupostari va ser de 28,7 milions d’euros. El control d’aquest pressupost es realitza per 
contractes, no per projectes concrets, i no es controlen altres costos diferents del capítol 6. 

Quadre 8. Pressupostos anuals de la DGTIC del capítol 1, despeses de personal 

 Import (milions d’euros) 

Programes pressupostaris 
Obligacions reconegudes TOTAL  

2016-2019 2016 2017 2018 2019 

121.60 Sistemes d’informació 12,7 13,9 14,2 16,2 57,0 

421.90 Innovació tecnològica educativa 0,9 0,9 1,2 1,2 4,2 

121.70 Telecomunicacions i societat digital 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 

Total DGTIC 14,1 15,3 15,9 17,9 63,2 

Segons la informació aportada per la Subdirecció General de Planificació i Coordinació de 
Projectes TIC, les dades referents a treballadors efectivament assignats i que han treballat 
o treballen en la DGTIC, amb independència dels llocs assignats en l’RLT, són els següents 
(no s’hi inclouen les dades del personal TIC de la Conselleria de Sanitat): 

Quadre 9. Nombre de funcionaris de la DGTIC 

Nombre de persones 2016 2017 2018 2019  

DGTIC 298 293 304 326 

Servei d’Administració Electrònica (*) 13 12 13 13 

(*) Aquestes dades inclouen només el personal relacionat amb el PAE. 

Conclusió 

Ni el PTD, ni el PETIC han disposat d’un pressupost específic definit i 
aprovat. No és realista dissenyar un pla ambiciós i complex de 
transformació digital sense assignar expressament recursos humans i 
financers per a executar-lo. En els pressupostos anuals de 2016 a 2019 es va 
assignar, en el capítol 6, 28,7 milions d’euros al subprojecte d’inversió 
denominat DI380222, “Administració electrònica de la Generalitat”. 

No s’han definit indicadors per a mesurar els costos de les actuacions incloses en el PTD 
i no s’ha previst la utilització d’eines eficaces per a recollir i documentar el cost dels 
components desenvolupats ni tampoc s’ha realitzat el seguiment de les desviacions 
respecte a les previsions. 
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L’organització i funcionament dels projectes realitzats per la DGTIC no està, en l’actualitat, 
basada en projectes. La gestió dels costos d’un projecte comporta el registre de tots els 
costos associats (hores de personal intern i extern, maquinari, llicències, etc.) amb l’objectiu 
de disposar de manera immediata i precisa de les dades sobre costos d’un projecte i facilitar 
les desviacions davant de la planificació. No obstant això, la gestió realitzada per la DGTIC 
no segueix aquest model i no disposa d’eines que faciliten aquest enfocament de gestió.   

CRITERI 5. MECANISMES DE SEGUIMENT 

Són eficaços els mecanismes de seguiment del pla, és a dir, garanteixen que el pla 
s’executa segons les previsions o, en cas contrari, s’identifiquen a temps les 
desviacions i s’adopten mesures correctores? 

Atés l’important volum de recursos implicats en la transformació digital, és crucial 
supervisar el rendiment durant l’execució i la posada en marxa dels programes de 
transformació. Una prova clau de la gestió del rendiment és la claredat i la qualitat de la 
informació sobre el rendiment. 

Tot pla ha de ser objecte de control en la seua execució, de manera que si es produïra una 
desviació sobre la programació es puguen adoptar les mesures correctores pertinents. 
Finalment, cal realitzar una avaluació final que permeta conéixer si els grans objectius 
perseguits s’han aconseguit i en quina mesura.  

Pla de Seguiment (PS) 

D’acord amb el PTD, les tasques de control, seguiment i elaboració d’informes estaven 
operativament a càrrec d’una oficina tècnica, comuna als tres plans. 

El calendari inicialment previst per al PS no s’ha complit, ja que aquest havia de 
començar en el moment d’iniciar la fase 1 del PAE –març de 2016–, però el seguiment del 
PTD és un servei que s’ha externalitzat (mantenint, per descomptat, la responsabilitat quant 
a la direcció i seguiment en el personal de la DGTIC) i la formalització del contracte amb 
l’empresa adjudicatària del “Servei de suport integral del Pla de Transformació Digital de la 
Generalitat” es va realitzar el 31 de maig de 2018, amb més de dos anys de retard. 

El plec de prescripcions tècniques per a la contractació del “Servei de suport integral del 
Pla de Transformació Digital de la Generalitat”, encara que no es tracta pròpiament d’un 
pla formal, compleix raonablement les seues funcions.  

Contractació del Pla de Seguiment del PTD 

En 2017 es va licitar l’expedient per a la contractació del “Servei de suport integral del Pla 
de Transformació Digital de la Generalitat” i va ser adjudicat al març de 2018 i formalitzat 
el contracte el 31 de maig de 2018. És a dir, des que es va iniciar el PTD (01/01/2016) fins 
que es va formalitzar el contracte van transcórrer més de dos anys. La seua duració era de 
36 mesos, amb finalització teòrica per tant al maig de 2021, 17 mesos després de finalitzar 
la vigència del PTD.  
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El valor estimat del contracte ascendia a 3.255.120 euros (sense IVA) i va ser adjudicat per 
1.953.072 euros (sense IVA). 

L’abast funcional dels serveis a prestar per l’adjudicatària inclou les tasques següents 
segons l’apartat 4 del plec de prescripcions tècniques (PPT): 

1. Suport i seguiment dels projectes del pla: configuració de les eines de gestió, captura 
de la informació d’avanç dels projectes i confecció d’informes periòdics i ad hoc. 

2. Suport a les tasques i funcions dels òrgans del pla. 

3. Gestió dels indicadors. L’adjudicatària havia de definir un sistema d’indicadors 
d’acompliment, primaris i sintètics, juntament amb les tècniques per a obtindre 
aquestes mètriques, que permeten el seguiment i informes amb criteris fixos establits 
al començament del desenvolupament, i estables al llarg de tota la vida del pla. Aquests 
indicadors són revisats i validats per la Direcció Tècnica.  

4. Suport a la gestió i evolució dels components d’administració electrònica. 

5. Identificació de necessitats de formació i suport. Gestió del canvi. 

6. Gestió de riscos. 

7. Gestió de la documentació del pla i els seus projectes. 

8. Transferència del coneixement. 

Per al seguiment del contracte es mantenen reunions de seguiment i revisions tècniques 
segons la periodicitat establida per la Direcció Tècnica, la qual estableix a més els 
mecanismes necessaris per a assegurar el compliment dels terminis, la qualitat de les 
tasques i el desenvolupament correcte de les actuacions realitzades.  

L’abast dels serveis i les tasques realitzades dins del pla de seguiment contractat s’ha vist 
condicionat per l’evolució del projecte en el seu conjunt, principalment pel retard en la seua 
adjudicació i pel fet que el Pla d’Adaptació de Serveis i Aplicacions no ha sigut desenvolupat 
i executat d’acord amb el que es preveu. 

Evolució dels indicadors anuals d’administració electrònica 

El Portal d’Administració Electrònica de la Generalitat té una secció amb “Indicadors anuals 
d’administració electrònica” on es mostra l’evolució d’una sèrie d’indicadors bàsics, tal com 
es recull en el quadre 10. 

L’evolució dels indicadors durant 2020 ha sigut, en general, notable, probablement a causa 
de l’augment de les gestions telemàtiques per efecte de la COVID-19.  
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Conclusió  

El seguiment del PTD, centrat en el PAE, s’ha externalitzat i el plec de 
prescripcions tècniques per a la seua contractació, encara que no es tracta 
pròpiament d’un pla formal, pot considerar-se acceptable i inclou les 
tasques bàsiques d’un pla d’aquest tipus. 

El calendari inicialment previst per al Pla de Seguiment (PS) no s’ha complit, ja que havia 
de començar en el moment d’iniciar la fase 1 del PAE a començament de 2016, però el 
seguiment del PTD és un servei que s’ha externalitzat. El contracte va ser adjudicat al març 
de 2018 i formalitzat el 31 de maig de 2018, és a dir, des que es va iniciar el PTD 
(01/01/2016) fins que es va formalitzar el contracte van transcórrer més de dos anys. La 
seua duració és de 36 mesos, amb finalització teòrica per tant al maig de 2021, 17 mesos 
després de finalitzar la vigència del PTD.  

D’altra banda, durant el desenvolupament del treball, hem identificat debilitats quant a la 
involucració de l’alta direcció de la DGTIC en el seguiment del PTD, d’acord amb el que 
s’estableix en el mateix pla, almenys fins a la contractació del servei extern de suport 
integral abans comentat. La complexitat del projecte, els riscos propis d’un pla com aquest 
i les desviacions a diferents nivells que s’han produït (temps, abastos, etc.) fan necessària 
una involucració intensa i un escalat al màxim nivell. 
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Quadre 10. Indicadors d’administració electrònica 

 
Font: pae.gva.es/es/indicadors (descarregat el 10/03/2021). 

  

http://pae.gva.es/es/indicadors
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CRITERI 6. CSIRT-CV 

L’acció CSIRT-CV ha sigut adequadament definida i executada de manera que 
s’aconseguisca l’objectiu previst de millora de les capacitats de prevenció, detecció i 
resposta davant les ciberamenaces? 

El risc zero en ciberseguretat no existeix, però és important potenciar i optimitzar els 
recursos disponibles en aquesta matèria en la Generalitat Valenciana ja que la 
ciberseguretat és una condició necessària perquè tots els serveis públics i activitats es 
puguen exercir amb normalitat. 

La implantació de l’administració electrònica està imposant en tots els ens públics una 
transformació en la forma de prestació dels serveis als ciutadans i de la gestió pública, 
basada en sistemes i xarxes interconnectats, que està generant nous, continus i 
generalitzats riscos tant davant d’amenaces provinents del ciberespai com relacionades 
amb vulnerabilitats i amenaces d’origen intern. Les amenaces a la seguretat provinents del 
ciberespai evolucionen contínuament i apareixen atacs nous cada vegada més sofisticats i 
destructius que obliguen els ens públics a fer-los front de manera proactiva i sistemàtica.  

Per aquesta raó hem inclòs en la nostra auditoria la revisió d’un dels elements clau per a la 
protecció dels sistemes d’informació de la Generalitat, el CSIRT-CV. 

Abast i objectius de la revisió 

La nostra revisió ha tingut com a objecte identificar les operacions i serveis del CSIRT-CV 
relatives a la prevenció, detecció i resposta a les ciberamenaces en el conjunt d’institucions 
que constitueixen la Generalitat i el sector públic valencià en general. 

Amb aquesta finalitat, s’ha delimitat l’abast del treball en cinc aspectes concrets: 

• Coneixement general del CSIRT-CV i els objectius del PETIC. 

• Identificar els serveis proporcionats per CSIRT-CV que tenen un major impacte en 
l’estat de la ciberseguretat de la Generalitat Valenciana i les seues capacitats de 
resposta davant les ciberamenaces. 

• Identificar els processos de gestió establits per a exercir el control i seguiment dels 
contractes i serveis que articulen el funcionament del CSIRT-CV. 

• Identificar els aspectes tècnics, de gestió i coordinació generals per a l’execució del 
projecte de provisió d’un servei de VirtualSOC als ajuntaments de la Comunitat 
Valenciana. 

• Identificar els serveis prestats pel CSIRT-CV durant el període de la crisi COVID-19 com 
a part de les accions de la DGTIC per a la gestió de les noves ciberamenaces i 
l’establiment de solucions segures per a la implantació del teletreball en la Generalitat 
i les seues institucions. 
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Què és el CSIRT-CV  

En l’article 36 del Decret 119/2018, de 3 d’agost, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament 
Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, es defineix el Centre de 
Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-CV) com una entitat sense ànim de lucre 
(i sense personalitat jurídica) que ofereix serveis gratuïts de prevenció d’incidents de 
seguretat i de resposta davant alertes a la ciutadania, empreses, professionals i 
administracions públiques en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Està integrat en el Servei 
de Seguretat de la DGTIC. 

El CSIRT-CV s’encarrega des de 2007 de la prevenció, vigilància i lluita contra els ciberatacs 
o incidents de seguretat informàtica que es produeixen en el seu àmbit territorial. Amb la 
posada en marxa de CSIRT-CV, la Comunitat va ser la primera comunitat autònoma a 
Espanya a establir un centre de resposta davant incidents dins de l’Administració pública 
perquè les organitzacions del seu àmbit d’acció pogueren comptar amb un punt de 
referència precís en matèria de seguretat de la informació. 

Les accions desplegades per la Generalitat en matèria de ciberseguretat són un prerequisit, 
necessari, per al funcionament adequat de l’administració electrònica i per a la 
transformació digital.  

L’activitat del CSIRT-CV es realitza, principalment, per mitjà de la contractació d’una 
empresa especialitzada en ciberseguretat sota la direcció i supervisió del Servei de 
Seguretat de la DGTIC i la directora del CSIRT-CV pertanyent al servei esmentat. El contracte 
de “Serveis de seguretat CSIRT-CV (servei de suport especialitzat i subministrament 
d’infraestructures de seguretat)” vigent durant el treball de fiscalització es va adjudicar al 
desembre de 2016 a una empresa especialitzada i finalitza al gener de 2021, encara que el 
contracte preveu una pròrroga de dos anys. 

El Pla Estratègic de la Generalitat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 2016-
2020 (PETIC) inclou un objectiu estratègic, l’OE II 7, “Ciberseguretat i resiliència dels 
sistemes d’informació i les comunicacions de les AP, ciutadans i empreses de la Comunitat 
Valenciana”, les línies d’actuació del qual són executades pel Servei de Seguretat de la 
DGTIC. Dins d’aquest objectiu hi ha la línia estratègica LE II.7.2, “Capacitats de prevenció, 
detecció, resposta i recuperació davant ciberamenaces”, i l’acció II.7.2.1, “CERT (CSIRT-CV)”. 
Les accions preventives, de detecció i de resposta a ciberamenaces del CSIRT-CV resulten 
fonamentals per a aconseguir un nivell adequat de ciberresiliència de l’Administració de la 
Generalitat i el seu sector públic; també per a millorar la de les empreses, els ciutadans i les 
entitats locals de la Comunitat Valenciana. No obstant això, malgrat la seua importància, 
en aquesta acció II.7.2.1, “CERT (CSIRT-CV)”, igual que en la resta del PETIC, no s’han 
establit objectius ni accions concretes per a aconseguir-los, ni sistema d’indicadors 
per a mesurar-ne el compliment. 
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Principals serveis proporcionats per CSIRT-CV 

El CSIRT-CV ofereix un ampli ventall de serveis especialitzats dirigits als seus usuaris, 
establits segons dues classificacions diferents, depenent de la seua naturalesa i dels 
mecanismes que desencadenen la seua execució. 

Atesa la naturalesa dels serveis, aquests han sigut classificats com a serveis de prevenció, 
de detecció o de resposta. 

A més, els serveis poden classificar-se com a bàsics, que són els proporcionats de manera 
programada o proactiva basant-se en els acords de servei preestablits en el contracte, i 
serveis sota demanda, que s’executen únicament sota petició dels organismes interessats 
o la DGTIC, amb aprovació prèvia per part de la direcció. 

L’existència dels dos tipus de serveis comporta l’establiment d’un avançat procés de control 
i seguiment dels treballs per part de la direcció, que permet al seu torn la facturació 
diferenciada pel proveïdor. 

Els serveis més rellevants des del punt de vista de l’impacte directe sobre el nivell de 
ciberseguretat de la Generalitat i les institucions són els següents, juntament amb el 
nombre de serveis prestats en 2019:22 

• gestió d’incidents de seguretat (1.742) 

• realització d’auditories de seguretat (94) 

• realització de test d’intrusió (56) 

• emissió d’informes i notes d’alerta primerenca (19) 

• consultoria tècnica, organitzativa i legal (168) 

• activitats de formació i conscienciació 

Processos per a la gestió de serveis clau del CSIRT-CV 

Correspon a la Direcció del CSIRT-CV la supervisió i direcció dels treballs, proposar les 
modificacions convenients o, si és el cas, proposar la suspensió d’aquests si hi haguera 
causa prou motivada, tot això en coordinació amb la direcció del Servei de Seguretat de la 
Generalitat al qual el centre es troba adscrit. Hem constatat que aquest procés es troba 
adequadament definit i executat i proporciona un eficaç control i seguiment de les 
activitats desenvolupades pel CSIRT-CV.  

                                                            

22 Font: ”Informe de actividades, ciberamenazas y tendencias 2019”, CSIRT-CV. 
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El procés es troba constituït pel conjunt de tasques que permeten el control i seguiment 
de les activitats i la presa de decisions estratègiques i operatives per part de la direcció del 
servei. Entre aquestes tasques pot destacar-se: 

• L’elaboració d’informes de seguiment del servei.  

− Informes públics anuals d’activitats del servei CSIRT-CV. 

− Informes de seguiment. 

− Informes anuals d’incidents. 

− Informes anuals de propostes de millora. 

− Informes anuals de tendències malware i ciberatacs. 

• La realització de reunions de seguiment setmanals per part de la direcció del CSIRT-CV 
i la direcció del Servei de Seguretat de la DGTI. 

• L’ús d’eines de gestió de fluxos de treball per a l’administració de les tasques escomeses 
pel CSIRT-CV. 

• L’ús de procediments operatius, elaborats per a cada un dels tipus de treballs a fi de 
proporcionar un resultat homogeni a les tasques escomeses.  

• L’ús d’indicadors volumètrics diaris per al control i seguiment dels treballs del servei i 
que proporcionen informació d’entrada per al subprocés de tarifació i facturació dels 
serveis. 

El procés de facturació es troba específicament establit per a la gestió dels dos tipus de 
serveis proporcionats: serveis bàsics i sota demanda. La relació de serveis bàsics es troba 
detallada en els plecs de contractació i la seua facturació és fixa, de manera que es troben 
predeterminats els treballs a realitzar i els mitjans materials i humans necessaris per a la 
realització dels treballs. 

Els serveis sota demanda són facturats per treball realitzat, per a la qual cosa es disposa 
d’una relació detallada d’activitats que són elaborades per l’adjudicatari del contracte de 
“Serveis de seguretat CSIRT-CV (servei de suport especialitzat i subministrament 
d’infraestructures de seguretat)”, d’acord amb les dades emmagatzemades en els sistemes 
de gestió de flux de treball. Aquesta informació és sintetitzada bimestralment en un 
esborrany d’informe del servei que és revisat per la direcció del CSIRT-CV per a la 
identificació de possibles inconsistències i aplicació de penalitzacions. 

Una vegada revisat l’informe, és remés al departament en què es realitza el control de 
proveïdors per a la DGTIC, que realitza una labor de control de qualitat sobre la gestió i 
facturació de les activitats del contracte. Després de la comprovació de qualitat, el 
document és formalitzat per Control de Proveïdors en un informe d’estat del servei, que és 
remés a la direcció del CSIRT-CV i al responsable del contracte en l’adjudicatari per a la 
signatura per les dues parts. Posteriorment el proveïdor remet la factura calculada segons 
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els treballs sota demanda relacionats en l’informe a la direcció del Servei de Seguretat de 
la DGTIC per a la seua aprovació. 

El procés complet de facturació pot considerar-se adequat, atés que inclou controls sobre 
els treballs realitzats, una revisió del contingut de l’informe per les dues parts, una revisió 
de qualitat realitzada per un agent extern al servei i l’aprovació de la direcció responsable 
del contracte i del servei. 

Projecte de provisió d’un servei de VirtualSOC per a les entitats locals de 
la Comunitat Valenciana 

El projecte de Centres d’Operacions de Seguretat virtuals (VirtualSOC o vSOC) per a entitats 
locals de la Comunitat Valenciana naix amb la finalitat de facilitar l’aplicació de mesures 
relacionades amb la vigilància de la seguretat de les infraestructures TIC, en un marc de 
compliment de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS). 

El projecte, actualment en fase inicial d’implantació, pretén proporcionar VirtualSOC als 
municipis, actuar en la capa de seguretat perimetral i millorar les seues capacitats de 
vigilància, detecció i resposta davant possibles atacs. 

Aquest projecte és una iniciativa en col·laboració amb el Centre Criptològic Nacional (CCN) 
i en la seua implementació el CSIRT-CV ha identificat tres aspectes clau per a l’èxit del 
programa: 

• La utilització d’una solució tecnològica coneguda i experimentada. La solució 
proporcionada pel CCN per als projectes vSOC és l’eina Gloria, SIEM23 desenvolupada 
per l’empresa adjudicatària de “Serveis de seguretat CSIRT-CV (servei de suport 
especialitzat i subministrament d’infraestructures de seguretat)”, i que es troba 
operativa en el CSIRT-CV des del seu inici. 

El profund coneixement de l’eina per part de l’equip de treball permet minimitzar riscos 
d’implementació, dimensionar adequadament els recursos necessaris i acurtar els 
períodes de formació i aprenentatge. 

• L’estreta col·laboració dels diferents implicats en el projecte col·laboratiu, emparada 
per l’existència de diversos convenis i acords marc: 

− El CCN, com a entitat facilitadora de la solució i com a nexe homogeneïtzador de 
les diferents implementacions en el marc de compliment de l’ENS. 

− Les diputacions provincials, que a través dels seus serveis d’informàtica col·laboren 
amb els municipis proporcionant solucions TIC, que articula i coordina la 
implementació de la solució dels vSOC als ajuntaments.   

                                                            

23 SIEM: Sistema de gestió d'informació i incidències de seguretat. 
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− Els ajuntaments, que proporcionen la informació necessària per a identificar els 
processos i sistemes crítics de les entitats, a fi de maximitzar l’eficàcia en la detecció 
i valoració d’incidències de seguretat. 

− Les empreses privades proveïdores de solucions tecnològiques als municipis, que 
proporcionen informació tècnica imprescindible sobre les solucions implantades, 
optimitzant la detecció d’incidències de seguretat sobre aquests sistemes crítics. 

− El CSIRT-CV, valedor de la solució tècnica, que proporciona els recursos tècnics i 
humans per a la implantació efectiva de la plataforma tecnològica que permet la 
creació de les diferents instàncies vSOC. 

• La implementació per fases del projecte. Amb una fase inicial en un entorn reduït, com 
a pilot d’una implementació completa, permet: 

− La identificació de possibles problemes, blocadors de projecte o riscos no 
identificats en fase de planificació. 

− La formació i entrenament del personal tècnic fix del projecte en un entorn 
controlat. 

− El dimensionament adequat de la solució completa, que permet l’estimació precisa 
de recursos tècnics i humans en un entorn de funcionament real. 

− Depurar la informació d’entrada a la solució, extreta dels sistemes d’informació que 
suporten els processos crítics de les entitats, a fi de maximitzar l’eficàcia del SIEM 
prèviament a la seua entrada en producció completa. 

El projecte, que es trobava en un estat inicial de la fase d’execució, va ser paralitzat a causa 
de l’inici de l’estat d’alarma i en el moment de redactar aquest informe no s’havia restablit 
el calendari d’actuacions previstes per al projecte.  

Els serveis del CSIRT-CV en la gestió de la crisi COVID-19  

La crisi generada per la COVID-19 ha suposat un desafiament molt important per a la 
DGTIC, a causa principalment de la necessitat de donar resposta a la sobtada demanda de 
noves maneres de treball i particularment a l’establiment del teletreball en la Generalitat a 
conseqüència del confinament obligatori decretat durant l’estat d’alarma, i el seu posterior 
manteniment de manera parcial. 

Ha sigut necessari proporcionar noves solucions i arquitectures tecnològiques que donen 
suport a les noves necessitats operatives de les conselleries, atés que les solucions 
preexistents no proporcionaven una solució eficaç en els escenaris laborals sorgits a partir 
de març de 2020. 

El canvi de paradigma laboral i tècnic ha comportat l’aparició de noves amenaces des del 
punt de vista de la ciberseguretat, la qual cosa comporta la necessitat de fer front als nous 
riscos sorgits en aquest període. 
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La DGTIC, durant les fases inicials de la crisi, va realitzar una anàlisi de les possibles solucions 
tècniques que habilitaven el treball durant el període d’estat d’alarma i confinament, 
considerant totes les variables de les possibles arquitectures, particularment, equips 
d’usuari, llocs de treball i accessos a la infraestructura de la Generalitat. Per a cada un dels 
models operativament viables, el CSIRT-CV ha realitzat una anàlisi de seguretat detallada, 
basada en els atacs més freqüents en les conselleries detectats en el servei bàsic del CSIRT-
CV. Aquestes anàlisis tècniques han sigut un element clau en el procés de presa de 
decisions pels òrgans de gestió de la crisi i han permés l’adopció de solucions amb criteris 
objectius i equilibrats respecte de les necessitats operatives i de seguretat, que 
minimitzaran el risc de la materialització de ciberamenaces en el nou context de treball, 
materialització que podria agreujar una situació ja per si mateixa extremadament complexa. 

Addicionalment, CSIRT realitza anàlisis de seguretat i proves de penetració (pentesting) de 
les noves aplicacions de la Generalitat promogudes per les diferents conselleries i que 
sorgeixen en resposta a les necessitats del ciutadà davant la nova situació. 

Conclusió 

Encara que el PETIC no establia objectius concrets i mesurables en relació 
amb el CSIRT-CV (acció II.7.2.1 CERT CSIRT-CV), per la qual cosa no podem 
determinar si s’han aconseguit aquests objectius, després d’adquirir un 
coneixement dels procediments duts a terme per la DGTIC, el seu Servei de 
Seguretat i el CSIRT-CV, considerem que les activitats dutes a terme pel 
CSIRT-CV en matèria de prevenció, detecció i resposta a ciberamenaces són 
fonamentals per a contribuir a l’obtenció d’un nivell adequat de 
ciberseguretat perimetral davant de les amenaces externes en els sistemes 
d’informació de l’Administració de la Generalitat Valenciana i el seu sector 
públic.  

Els serveis de ciberseguretat prestats pel Servei de Seguretat de la DGTIC i el CSIRT-CV són 
essencials per a un funcionament adequat de l’Administració de la Generalitat en un entorn 
totalment digital i interconnectat a través d’internet i han de potenciar-se davant de les 
creixents ciberamenaces i atacs de tota mena provinents del ciberespai, mantenint 
mecanismes de defensa en permanent alerta i evolució.  

La implicació del conjunt de serveis de la DGTIC, inclòs el CSIRT-CV, en la implementació 
de solucions tècniques segures per a afrontar les necessitats de treball a distància en 
l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic derivades de la crisi motivada per la 
COVID-19 en 2020, ha permés aconseguir en un termini molt breu de temps els accessos 
necessaris per a mantindre un nivell raonable de funcionament dels serveis prestats a través 
dels sistemes d’informació de la Generalitat Valenciana. 

En aquest sentit, és destacable que aquesta crisi ha posat de manifest que la Generalitat ha 
sigut capaç de mantindre gran part de la seua activitat confiant en el bon funcionament i 
l’eficàcia dels sistemes d’informació i comunicacions i sense incidents de seguretat 
destacables que no hagen sigut detinguts pel sistema de seguretat de la Generalitat. 
Segons ha informat el director general, el CSIRT-CV ha gestionat amb èxit en 2020 un total 
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de 1.659 incidents de ciberseguretat (1.720 en 2019), sense que les infraestructures TIC que 
protegeix s’hagen vist afectades significativament. 

Finalment, encara que no hem realitzat una anàlisi sobre aquesta qüestió ja que excediria 
l’objectiu d’aquest treball, hem observat que determinades tasques importants no es 
realitzen i per tant considerem que la DGTIC hauria d’estudiar si els recursos humans 
disponibles i el nivell orgànic actual del Servei de Seguretat i el CSIRT-CV es 
corresponen amb la importància crítica de la seguretat dels sistemes d’informació per 
a una entitat de la grandària i complexitat de la Generalitat. 
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS  

Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveu la secció 1220 del Manual de 
fiscalització de la Sindicatura, l’esborrany previ de l’Informe de fiscalització es va discutir 
amb els interlocutors de la DGTIC perquè en tingueren coneixement i per tal que, si era cas, 
hi efectuaren les observacions que estimaren pertinents. 

Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en fa la Llei de la 
Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de l’article 55.1.c del Reglament de 
Règim Interior de la Sindicatura de Comptes, així com de l’acord del Consell d’aquesta 
institució pel qual va tindre coneixement de l’esborrany de l’Informe de fiscalització 
corresponent a 2016-2019, aquest es va trametre al comptedant per tal que, en el termini 
concedit, hi formulara al·legacions. 

Dins del termini concedit, la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic ha formulat les 
al·legacions que ha considerat pertinents.  

Pel que fa al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal assenyalar el següent:  

1. Totes les al·legacions s’han analitzat detingudament. 

2. Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe.  

En els annexos I i II s’incorporen el text de les al·legacions formulades i l’informe motivat 
que se n’ha emés i que ha servit d’antecedent perquè la Sindicatura les estimara o 
desestimara. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME  

En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, 
de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en fa la Llei de la Generalitat 
Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim 
Interior i dels programes anuals d’actuació de 2020 i 2021 d’aquesta institució, el Consell 
de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 20 d’abril de 2021, va aprovar aquest 
informe de fiscalització. 
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Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 

 

 
 

 

 
 
Al·legacions que es formulen a l’esborrany de l’informe Anàlisi i seguiment del Pla de 
Transformació Digital de la Generalitat 2016-2019. S'avança en digitalització però no 
en transformació digital 
 
 
Primera al·legació  
 
Apartat 2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 6, paràgraf 2 
 
“Objetivo 1: ¿El PTD ha sido adecuadamente definido y ejecutado, de forma que se garantice la 
efectiva transformación digital de la administración pública valenciana?” 
 
Contingut de l’al·legació: 
 
La primera alegación se centra en el objeto de estudio y análisis. Si la Sindicatura desea analizar 
la estrategia global de la Generalitat que persigue la transformación digital de la administración 
pública valenciana, el objeto de estudio y análisis no puede ser este plan, el PTD de forma 
aislada, sino recoger y analizar el conjunto compuesto por todas las iniciativas y planes 
estratégicos que con este fin se han desarrollado en la Administración valenciana y no solo en 
la DGTIC, desde la Agenda Digital de la Comunitat Valenciana, pasando por el Plan Estratégico 
TIC de la Generalitat y alcanzando los planes específicos en materia de transformación digital 
que las consellerias con competencias en la materia puedan haber establecido, en especial, las 
que ostentan competencias de renovación, simplificación e innovación administrativa y de 
promoción de la sociedad digital, también en el ámbito sanitario. 
 
Si, por el contrario, desea analizar la estrategia de transformación digital concreta de la DGTIC 
solo en el ámbito de sus competencias, debería analizar el Plan Estratégico TIC o PETIC. En 
ningún caso, debería analizar el PTD, ya que este es un mero plan de acción que desarrolla un 
apartado específico de su plan estratégico, concretamente el Objetivo Estratégico II.2 del PETIC, 
"Administración electrónica ágil, eficiente, conocida y utilizada, que se desarrolla en la Línea 
Estratégica II.2.1 “Plan de Transformación Digital”. 
 
Si el objetivo del PTD hubiera sido abordar una transformación digital con las características que 
describe la Sindicatura, “que se garantice la transformación digital de la administración pública 
valenciana”, el PTD debería haber incluido esa visión y determinados principios rectores para 
esa prioridad. Sin embargo, en 2015 cuando se comenzó a elaborar el plan, la DGTIC no 
perseguía ese objetivo y, en ningún momento, se indica lo contrario en el PTD. El PTD es un plan 
muy específico de la DGTIC, que desarrolla un pequeño apartado descrito dentro del Plan 
Estratégico TIC de la Generalitat o PETIC y que se centra en la tecnología, en el ámbito de sus 
competencias, y no en garantizar la transformación digital de la administración pública 
valenciana en su conjunto. 
 
De hecho, el Consell comunicó en la nota de prensa emitida en la fecha de aprobación del plan, 
el 1 de abril de 2016, que el objetivo del PTD era constituir un plan urgente de digitalización e 
impulso a la administración electrónica: “El Consell aplicará un ‘plan urgente’ para digitalizar la 

CSV:21HG9IXV:8DP9CUSV:RZCE8G72 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=21HG9IXV:8DP9CUSV:RZCE8G72



 

 2 

administración ante el retraso tecnológico acumulado y la inexistencia, a día de hoy, de una 
verdadera administración electrónica, lo que pone a la Generalitat ‘en riesgo de perder el tren 
de la transformación digital’, tal y como se indica en el Informe sobre la transformación digital 
de la Administración Valenciana, el Plan de Transformación Digital elaborado por la Conselleria 
de Hacienda y Modelo Económico. El objetivo es impulsar el uso de la administración electrónica 
tanto en la gestión interna como por la ciudadanía, reducir la brecha digital, minorar la carga 
administrativa a ciudadanos y empresas, disminuir drásticamente el uso del papel, agilizar los 
procesos administrativos y su coste, cooperar con las demás administraciones para intercambiar 
datos y documentos de forma que se evite que los ciudadanos deban desplazarse para acreditar 
documentos entre las diferentes sedes administrativas y, en definitiva, promover la sociedad de 
la información”.  
 
Documentació justificativa de l’al·legació: 
 
La documentación justificativa son los textos de los planes PTD y PETIC que ya se aportaron a la 
auditoría. 
 
Asimismo, la documentación justificativamente se complementa con la nota de prensa 
publicada en la página web de la Generalitat el 1 de abril de 2016, fecha en la que el pleno del 
Consell dio aprobación al plan: http://dgtic.gva.es/es/actualidad/-
/asset_publisher/0YobAjUX6lT2/content/el-consell-aplica-un-plan-urgente-para-digitalizar-la-
generalitat-ante-el-retraso-tecnologico-acumulado-y-la-practica-ausencia-de-una-
administracion-e 
 
 
Segona al·legació  
 
Apartat 3 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 8, paràgraf 3 
 
"Más recientemente en el documento Exploring Digital Government transformation in the EU, 
se señala que el término "transformación" se utiliza para denotar un cambio notable, un 
esfuerzo de modernización o innovación, introduciendo tecnologías digitales en los procesos de 
gestión de la administración, los modelos de prestación de servicios y la cultura, reestruturando 
la forma en que el gobierno realiza funciones básicas y gobierna." 
 
Contingut de l’al·legació: 
 
La alegación se sustenta en el anacronismo resultante de pretender analizar los objetivos de un 
plan concebido en 2015  con la definición del concepto “transformación digital” que utiliza la 
Unión Europea en 2019, es decir cuatro años después. Esto es aún más relevante, teniendo en 
cuenta que el sector de las TIC y el desarrollo de los conceptos relativos a la sociedad digital 
cambian y se modifican a un ritmo vertiginoso en función de los avances tecnológicos y la 
adaptación de la sociedad a los mismos y a los cambios que generan en la interrelación entre los 
agentes afectados. 
 
La relación extemporánea establecida entre los objetivos del PTD y la definición de 
“transformación digital” que se incluye en el informe Exploring Digital Government 
transformation in the EU resulta incomprensible, ya que el informe está datado en el mismo año 
en el que el PTD debía finalizar, 2019. 
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Por ende, los objetivos descritos en el PTD no abarcan toda la extensión de derivados de la 
concepción actual de transformación digital, además de que se limitan a sentar las bases 
tecnológicas que puedan posibilitar cambios más profundos que se puedan definir en planes 
ulteriores.  
 
Asimismo, cabe recordar que en 2016, fecha de aprobación del PTD, todavía existía debate sobre 
dónde debían situarse los límites de la transformación digital de las Administraciones Públicas 
y, por esta misma razón, las instituciones europeas han ido realizando estudios e informes al 
respecto, que han permitido establecer cuál es el espacio de trabajo actual al respecto de las 
políticas y programas comunitarios de promoción de la transformación digital pública. 
 
Documentació justificativa de l’al·legació: 
 
La documentación justificativa son los textos de los planes PTD y del informe de la UE.  
 
 
Tercera al·legació  
 
Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 10, paràgraf 1 
 
" El conseller de Hacienda y Modelo Económico informó al Pleno del Consell en su sesión de 1 
de abril de 2016 de la elaboración del Plan de transformación digital 2016-2019 (PTD) que se 
enmarca en la Agenda Digital pra la Comunitat Valenciana 2014-2020.." 
 
Contingut de l’al·legació: 
 
La alegación se basa en que el PTD no se enmarca en la Agenda Digital de la Comunitat 
Valenciana (ADCV) sino en el Plan Estratégico TIC de la Generalitat o PETIC, que sí se enmarca 
directamente en la ADCV. El PTD es un plan de acción que desarrolla un objetivo estratégico del 
PETIC, por lo tanto no tiene el rango superior dado en este párrafo que sí caracteriza a planes 
estratégicos como el PETIC. 
 
Documentació justificativa de l’al·legació: 
 
Nota de prensa publicada en la página web de la Generalitat el 1 de abril de 2016, fecha en la 
que el pleno del Consell dio aprobación al plan: http://dgtic.gva.es/es/actualidad/-
/asset_publisher/0YobAjUX6lT2/content/el-consell-aplica-un-plan-urgente-para-digitalizar-la-
generalitat-ante-el-retraso-tecnologico-acumulado-y-la-practica-ausencia-de-una-
administracion-e 
 
 
Quarta al·legació  
 
Apartat 5 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 11, paràgraf 4 
 
"Analizados en el apéndice 2 los distintos planes estratégicos para la "Modernización" de la 
Generalitat, podemos sintetizar su alcance temporal en el cuadro 1, observando que el PTD se 
solapa total o parcialmente con casi todos ellos.  
 
Cuadro 1. Alcance temporal de los distintos planes estratégicos de "modernización". 
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Contingut de l’al·legació: 
 
El PTD no se solapa con el PETIC sino que el PTD es parte integrante del PETIC. Además, el PTD 
no está concebido como “plan estratégico para la ‘modernización’ de la Generalitat” sino que 
esa concepción le corresponde al PETIC, por ser el plan estratégico TIC de la Generalitat. Por 
tanto, el PTD no se puede solapar con el PETIC ni con el resto de planes estratégicos, ya que no 
es un plan estratégico de rango superior.  
 
Documentació justificativa de l’al·legació: 
 
La documentación justificativa son los textos de los planes PTD y PETIC que ya se aportaron a la 
auditoría. 
 
 
Quinta al·legació  
 
Apartat 6 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 12, paràgrafs 2, 3 i 4 
 
(Primera conclusión general) 
 
" El Plan de Transformación Digital no establece la visión estratégica para alanzar la 
transormación digital de la Generalitat, los objetivos definidos son demasiado generales, sin 
concretar hitos o metas a conseguir, y no se han asignado presupuestos para llevarlo a cabo. 
 
En cuanto a la ejecución, a pesar de los logros obtenidos en la implantación de componentes 
tecnológicos de administración electrónica, la transformación digital de la Generalitat es todavía 
una asignatura pendiente. 
 
La transformación digital de una entidad como la Generalitat, con numerosas unidades 
administrativas con muchas, complejas y anticuadas aplicaciones informáticas, supone un gran 
reto, ya que un proceso de transformación a gran escala requiere un cambio general de procesos 
y de comportamiento en funcionarios y en el nivel directivo, junto con una inversión 
presupuestaria importante. Todo ello significa que la transformación digital de la Generalitat es 
intrínsecamente difícil, y para llevarla a cabo es necesario un liderazgo claro, del que se ha 
carecido y el máximo compromiso político y presupuestario, que tampoco se ha producido.  ". 
 
Contingut de l’al·legació: 
 
La quinta alegación se centra en reiterar lo indicado en la alegación primera, que el objeto de 
estudio para analizar la estrategia global de la Generalitat que persigue la transformación digital 
de la administración pública valenciana no puede ser este plan, el PTD de forma aislada, sino 
recoger y analizar el conjunto compuesto por todas las iniciativas y planes estratégicos que con 
este fin se han desarrollado en la Administración valenciana y no solo en la DGTIC. Así como 
recordar que el PTD es un plan de acción que no persigue ese objetivo, ya que, entre otras cosas 
la DGTIC no cuenta con las competencias necesarias que se le atribuyen en estas conclusiones.  
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Documentació justificativa de l’al·legació: 
 
La documentación justificativa son los textos de los planes PTD y PETIC que ya se aportaron a la 
auditoría. 
 
 
Sisena al·legació  
 
Apartat 6 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 12, paràgraf 7 
 
(Conclusión 1, conclusión parcial 1) 
 
“1. El Plan de Transformación Digital carece de  visión  estratégica  para  alcanzar  la  
transformación  digital  de  la  Generalitat,  no  incluye  aspectos  como  la  visión  (a  qué  punto  
se  quiere  llegar  tras  finalizar  el  plan),  ni los  principios  rectores  que  deberían regir su 
actuación.  El  PTD  es  fundamentalmente  un  plan  centrado  en  aspectos  tecnológicos  y,  en  
concreto,  en  el  desarrollo  de  elementos  software  para  implantar  piezas  de  la  administración 
electrónica bajo un paradigma continuista, es decir, sin plantearse la conveniencia de realizar 
cambios en la forma de trabajar, de modernizar los procesos administrativos  ni  contemplar  la  
reingeniería  de  los  procesos  y  el  uso  de  nuevas  tecnologías como palanca para el incremento 
de la eficacia y la eficiencia de la labor de la Administración. Estos últimos elementos son los que 
caracterizan, precisamente, un proceso transformador”.  
 
Contingut de l’al·legació: 
 
La definición implícita de la DGTIC de transformación digital en 2015, momento de redacción del 
PTD, y la de la Sindicatura no son coincidentes. En 2015 todavía se estaban debatiendo los límites 
de la transformación digital en las Administraciones Públicas y el mejor modo de implementarla, 
por tanto, la DGTIC optó por sentar unas bases tecnológicas, previas al debate definitivo sobre 
cómo afrontar una verdadera transformación digital de toda la Administración valenciana, 
incluyendo los ámbitos que están fuera de sus competencias, como el sanitario o el de 
innovación y simplificación administrativa. Ese debate y esa estrategia posterior no puede ser 
liderada por la DGTIC, ya que es una estrategia de gobierno de la Generalitat en su conjunto, 
que debe ser definida al más alto nivel y en coordinación con todos los departamentos de la 
organización. 
 
Los objetivos específicos del PTD sientan esas bases y son los siguientes: 
1. Mejorar y promocionar el uso de la Administración Electrónica tanto en la gestión 
interna como por la ciudadanía. 
2. Promover la Sociedad de la Información y reducir la brecha digital en la sociedad 
valenciana. 
3. Reducir la carga administrativa a ciudadanos y empresas. 
4. Reducir drásticamente el papel en la gestión administrativa. 
5. Agilizar los procesos administrativos y reducir su coste. 
6. Cooperar con las demás Administraciones para intercambiar datos y documentos de 
forma que se evite que los ciudadanos deban acreditarlos desplazándose entre las 
distintas Administraciones y sedes administrativas. 
7. Ayudar a la transparencia en la acción de gobierno. 
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Además, el PTD no carece de “visión estratégica” sino que se encuentra definida, de forma 
implícita, en la descripción que se realiza sobre el alcance o ámbito objetivo del plan. Por tanto, 
esta afirmación no es correcta, ya que tan solo se está haciendo referencia a expectativas 
concretas sobre cómo debe ser la redacción de un plan estratégico y no, en sí mismo, si los 
objetivos o la estrategia están definidos en el mismo. Cabe recordar que el plan estratégico es 
el PETIC y el PTD es un plan de acción.  
 
La visión y el alcance del PTD al que se alude es triple:  

A. Completar la Administración Electrónica de la Generalitat: Provisión y puesta en 
producción del conjunto de componentes debidamente integrados de la Administración 
Electrónica y la estructuración del desempeño de sus actividades necesarias. 
Obviamente, muchos de estos componentes y actividades están ya en uno de los cuatro 
estados posibles: a) total y satisfactoriamente desarrollados; b) totalmente 
desarrollados, pero con carencias de algún tipo; c) en desarrollo; y d) pendientes. 

B. Unificar y estandarizar las aplicaciones y los sistemas de información de la Generalitat: 
Revisar   la   Cartera   de   Activos   de   software,  depurar   las   eventuales   
obsolescencias, documentar las aplicaciones y sistemas de información, agrupar los 
activos susceptibles de convertirse en aplicaciones corporativas, y adaptación e 
integración con los componentes y servicios comunes de la Administración Electrónica. 

C. Realizar el seguimiento continuo del uso de los servicios y procedimientos digitales: No 
es suficiente con producir servicios públicos, trámites y procedimientos digitales, sino 
que su uso debe incrementarse para conseguir que los medios electrónicos sustituyan 
progresivamente   a   los   medios   tradicionales:   papel   y   canal   presencial.   Para   
ello   es necesario medir el uso de servicios y procedimientos digitales, tanto los 
internos, es decir, por parte de los departamentos y organismos de la Generalitat como, 
sobre todo los externos, esto es por ciudadanos y empresas. 

 
Asimismo, el ámbito subjetivo del plan especifica que este se ajusta a la naturaleza de cada uno 
de los ámbitos específicos y que, por tanto, se excluye el ámbito sanitario que no es competencia 
de la DGTIC. No se puede abordar una transformación digital de la Generalitat, entendida como 
se indica en el informe de la Sindicatura, si el PTD está circunscrito a competencias determinadas 
y excluye un ámbito tan fundamental como el sanitario. Es por ello, que el PTD tiene un alcance 
limitado a las acciones tecnológicas previas a un proceso transformador de la organización que 
es posterior y global. Y es competencia de la Conselleria de Sanidad y Salud Pública establecer 
los planes estratégicos correspondientes para complementar al PTD en el ámbito sanitario.  
 
El PTD persigue sentar las bases tecnológicas necesarias previas que permitan, en un momento 
posterior, establecer una estrategia de gobierno para abordar la transformación digital de la 
organización al completo, desde una visión holística que incluya a todos los departamentos de 
la Generalitat. Pero esa estrategia de gobierno posterior no es la que ocupa al PTD.  
 
Documentació justificativa de l’al·legació: 
 
La documentación justificativa son los textos de los planes PTD y PETIC que ya se aportaron a la 
auditoría. 
 
 
Setena al·legació  
 
Apartat 6 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 13, paràgraf 3 
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(Conclusión 1, conclusión parcial 3) 
 
“3. Ha  faltado  una  sólida  gobernanza  y liderazgo en el  PTD que  impulsara  la  transformación 
digital de la Generalitat. Para abordar con éxito la transformación digital deben involucrarse en 
su dirección y liderazgo los órganos directivos del máximo nivel, no solo del área tecnológica 
sino, especialmente, de las áreas funcionales. Las comisiones creadas con ese fin en las que 
participan  distintos  departamentos  de  la  Generalitat  (CITEC,  GOTICAE,  COSMIQ  y  CIMAP) 
han  carecido  de  capacidad  decisoria  y  no  han  resultado  operativas  a  nivel  práctico en el 
impulso y la ejecución del PTD. Tras analizar el contexto normativo y estratégico, hemos 
observado falta de cohesión entre  las  distintas  iniciativas  diseñadas  por  la  Generalitat  para  
la  implantación  de  la  administración  electrónica  y  la  transformación  digital.  Ha  existido  
una  distribución  dispersa de competencias entre distintas consellerias en materia de 
“transformación digital”,   que   se   ha   traducido   en   la   aprobación   de   planes   estratégicos   
de   “modernización”  que  se  solapan,  sin  la  adecuada  coordinación  entre  ellos  y  con  
progresos limitados en la transformación digital de la Generalitat.” 
 
Contingut de l’al·legació: 
 
Debido a las grandes discrepancias existentes entre los objetivos que realmente se detallan en 
el PTD y los que le atribuye, libremente,  la Sindicatura en su informe, la conclusión sobre el 
liderazgo y gobernanza sigue sin ajustarse a la realidad. 
 
Si el análisis se ajusta a los objetivos del PTD y no a lo que la Sindicatura le atribuye, el liderazgo 
en la consecución de los objetivos corresponde a la DGTIC y a la Conselleria de Hacienda y 
Modelo Económico con el mero apoyo de la CITEC. 
 
El enfoque del PTD era eminentemente tecnológico, como etapa previa a una verdadera 
transformación digital (más allá del mero "uso digital"). En aquel momento la DGTIC  no tenía, 
como tampoco las tiene ahora, competencias en el ámbito de simplificación administrativa, ni 
atención a la ciudadanía, o en el ámbito sanitario., lo que conlleva una visión centrada en sus 
competencias y que sirvieran de base complementaria a la modernización global de la 
administración.  
 
Sin embargo, la contextualización correcta del PTD dentro del Plan Estratégico TIC o PETIC, que 
se enmarca en la Agenda Digital de la Comunitat Valenciana, concretamente, en el eje 
“Administración digital”, permite recordar que este eje hacía referencia a que ”en este ámbito 
las actuaciones se dirigen a completar los avances en la provisión de servicios públicos digitales 
de los últimos años, con la implantación de la tramitación electrónica completa de los 
procedimientos que permita alcanzar la administración sin papel. Además la Generalitat 
impulsará el proceso de mejora e innovación en la gestión de los recursos TIC ya iniciado, con 
una decidida política que permita eliminar redundancias y abordar un proceso ordenado de 
renovación tecnológica”. Esto evidencia que ni en la ADCV ni en el PETIC se contempla la 
concepción actual que utiliza la Sindicatura de “transformación digital” en sus matices culturales 
y organizacionales. 
 
Documentació justificativa de l’al·legació: 
 
La documentación justificativa son los textos de los planes PTD y PETIC. Ya se aportaron a la 
auditoría. 
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Octava al·legació  
 
Apartat 6 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 13, paràgraf 6 
 
(Conclusión 1, conclusión parcial 4) 
 
“4.  Ni el  PTD,  ni  el  PETIC  han  dispuesto  de  un  presupuesto  específico  definido  y  aprobado. 
No es realista diseñar un plan de transformación digital, ambicioso y complejo   por  definición,  
sin   asignar   expresamente recursos   humanos   y   financieros para su ejecución. Tampoco  se  
han  definido  indicadores  para  medir  los  costes  de  las  actuaciones  incluidas  en  el  plan  y  
no  se  ha  previsto  la  utilización  de  herramientas  eficaces  para  recoger y documentar los 
costes incurridos.” 
 
Contingut de l’al·legació: 
 
La DGTIC contaba con sus presupuestos para hacer frente a su plan estratégico, llamado PETIC 
en este informe. 
 
El PTD,  como plan de acción y no plan estratégico que era, contó con un subproyecto específico 
en los presupuestos de los años 2016 a 2019: “DI380222, Administración electrónica de la 
Generalitat” dentro del proyecto “DI380, SISTEMAS DE INFORMACIÓN”.  
 
Este subproyecto estuvo dotado con aproximadamente 28 millones de euros entre 2016 y 2019. 
 
Documentació justificativa de l’al·legació: 
 
La documentación justificativa son los presupuestos de la Generalitat, disponibles en el portal 
web de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico: 
http://hisenda.gva.es/es/web/presupuestos/hacienda-presupuestosanteriores 
 
 
Novena al·legació  
 
Apartat 6 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 13, paràgraf 8 
 
(Conclusión 1, conclusión parcial 5) 
 
“5. El seguimiento del PTD, centrado en el PAE, se ha externalizado y el pliego de prescripciones 
técnicas para su contratación, aunque no se trata propiamente de un plan formal, puede 
considerarse aceptable e incluye las tareas básicas de un plan de ese tipo. El calendario 
inicialmente previsto para el Plan de seguimiento (PS) no se ha cumplido, ya que debía comenzar 
a principios de 2016, pero el contrato del “Servicio de soporte integral del Plan de Transformación 
Digital de la Generalitat” fue adjudicado en marzo de 2018 y formalizado el 31 de mayo de 2018; 
es decir, desde que inició su vigencia el PTD hasta que se formalizó el contrato transcurrieron 
más de dos años. Su duración es de 36 meses, con finalización teórica por tanto en mayo de 
2021, 17 meses después de finalizar la vigencia del PTD.” 
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Contingut de l’al·legació: 
 
El contrato que permite el seguimiento del PTD (centrado en el PAE) fue pensado para que fuera 
a la par con el propio plan, pero, por desgracia, los plazos de preparación, licitación y 
adjudicación de dicho contrato impidieron que fuera así. Es por ello que finalmente se adjudicó 
en fecha bastante posterior a la entrada en vigor del plan. 
 
 

Desena alegació 

 

Apartat 6 de l’esborrany de l’informe, pàgina 14 

 

(Segunda conclusión general)  

 
Contingut de l’al·legació: 
 

Incluso cuando se pretende poner en valor algún elemento particular de la DGTIC se 

descontextualiza totalmente tanto el ámbito de actuación.  El CSIRT-CV es una unidad 

dependiente del Servicio de Seguridad, uno de los 21 servicios y 4 subdirecciones que componen 

la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, una de las más 

grandes de la Generalitat. Otorgar al CSIRT-CV los logros de la gestión TIC durante la crisis 

provocada por el Covid-19, aún silo interpretamos como un refuerzo al buen resultado de dicho 

servicio a lo largo de los años, sería una conclusión exagerada, ya que el éxito de la respuesta 

ante la pandemia fue el resultado de un fabuloso trabajo en equipo de la totalidad de los 

servicios de la DGTIC en su conjunto, del primero al último, y no solo de un servicio en particular. 

 
 

 
El Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 
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ANNEX II 

Informe sobre les al·legacions presentades 



Anàlisi i seguiment del Pla de Transformació Digital de la Generalitat 2016-2019 

2 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME D’ANÀLISI I SEGUIMENT DEL PLA DE TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL DE LA GENERALITAT. EXERCICIS 2016-2019 

Per mitjà d’un escrit de la Sindicatura de Comptes de 5 de març de 2021, es va remetre 
l’esborrany de l’Informe de fiscalització a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic (CHME) 
i a la Intervenció General de la Generalitat, perquè hi efectuaren les al·legacions que 
consideraren oportunes. Dins del termini concedit, es van rebre per registre electrònic les 
al·legacions formulades, respecte de les quals s’assenyala el següent: 

Primera al·legació 

Apartat 2, subapartat “Objectius”, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

El contingut de l’al·legació es refereix a la formulació del primer objectiu de l’auditoria:  

“Objectiu 1: El PTD ha sigut adequadament definit i executat, de manera que 
es garantisca l’efectiva transformació digital de l’Administració 
pública valenciana?” 

En síntesi, l’al·legació assenyala que no era la finalitat del PTD impulsar la transformació 
digital, tal com s’ha definit en l’Informe, i que és “un pla molt específic de la DGTIC”. Si la 
Sindicatura volia analitzar la transformació digital de la Generalitat hauria d’haver revisat el 
conjunt de plans en matèria de transformació digital que les conselleries amb competències 
en la matèria puguen haver establit. 

Sobre la primera qüestió estem en gran manera d’acord. De fet, és una de les nostres 
crítiques en l’Informe per la poca ambició del PTD, ja que això no hauria suposat un gran 
problema per a executar el Pla d’Administració Electrònica (fase 1 del PTD), però sí que ho 
era per al Pla d’Adaptació de Serveis i Aplicacions (fase 2 del PTD), que tenia un major 
component transformador i, per tant, requeria la involucració dels responsables funcionals. 
Aquesta col·laboració no s’ha produït i el pla tampoc s’ha executat, tal com s’assenyala en 
l’Informe. 

Per tant, no pot considerar-se una interpretació errònia de la Sindicatura sobre el contingut 
d’un pla de transformació digital, atesos els documents de la Unió Europea o nacionals que 
se citen en l’apartat 3 de l’Informe. A més, la mateixa pàgina web de la GV 
(http://dgtic.gva.es/va/peae, consultat el 9/4/2021) assenyala que un PTD ha d’impulsar 
tant canvis tecnològics com organitzatius: 

“Per tot això, el Ple del Consell de l’1 d’abril de 2016 va aprovar, tant per raons 
jurídiques i estratègiques com per pròpia decisió política, el Pla de Transformació 
Digital de la Generalitat, el qual preveu els canvis organitzatius i tecnològics 
necessaris per a transformar la Generalitat en una Administració digital. 

http://dgtic.gva.es/va/peae
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Aquest pla compta, a més, amb el Pla d’Administració Electrònica, que persegueix 
establir un conjunt ordenat de tasques, avaluant l’esforç, termini i cost de cada una 
d’elles, a fi d’estructurar-les com un full de ruta per a completar l’administració 
electrònica de la Generalitat. Això implica desenvolupar i integrar components de 
qualitat, implantar l’administració digital en els òrgans i ens de la Generalitat, 
aconseguir un alt nivell d’ús dels serveis públics digitals, intercanviar dades amb 
altres administracions i eliminar el paper en els processos administratius.” 

Si no es desitjava que fora considerat un pla de transformació digital, no s’havia d’haver 
denominat així, ni aparentar que ho era afegint al Pla d’Administració Electrònica un Pla 
d’Adaptació de Serveis i Aplicacions que no s’ha executat. 

D’altra banda, encara que la Sindicatura podia haver seleccionat per a auditar algun dels 
altres plans que s’assenyalen en l’apèndix 2 i en el quadre 1 de l’Informe, centrem el treball 
en el PTD, la importància intrínseca del qual és suficient per a avaluar-lo i concloure sobre 
els seus assoliments, utilitzant els cinc criteris amb els quals s’analitza el compliment de 
l’objectiu 1 esmentat. Hem de subratllar que aquest objectiu no és del PTD, sinó de la nostra 
auditoria. 

En resum, els diferents raonaments de l’al·legació no fan sinó confirmar les conclusions del 
nostre informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica l’Informe. 

Segona al·legació 

Apartat 3 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

L’al·legació considera anacrònic que el tercer paràgraf d’aquest apartat tinga la redacció 
següent, ja que s’al·ludeix a un informe de 2019: 

 “Més recentment, en el document Exploring Digital Government transformation in 
the EU,1 s’assenyala que el terme «transformació» s’utilitza sovint per a denotar un 
canvi notable, un esforç de modernització o innovació, introduint tecnologies digitals 
en els processos de gestió de l’Administració, els models de prestació de serveis i la 
cultura, reestructurant la forma en què el govern realitza funcions bàsiques i 
governa. La transformació no resultarà de «fer les coses incrementalment 
millor, sinó fent les coses de manera fonamentalment diferent».”

                                                            

1 Exploring Digital Government transformation in the EU, 2019. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/exploring-digital-government-transformation-eu
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Encara que en l’Informe es datava la citació, l’eliminem, ja que al·ludim a altres documents 
anteriors que mantenen el mateix criteri sobre el concepte de transformació digital. 
Aquesta eliminació no afecta les conclusions de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

El tercer paràgraf de l’apartat 3 queda redactat així: 

“Un element important que distingeix la transformació dels tipus de canvi graduals 
és l’abandó de models operatius analògics basats en la interacció entre persones, 
fins i tot amb el suport de mitjans electrònics, en favor dels nous sistemes digitals 
automatitzats en gran manera amb la redefinició prèvia dels processos operatius.” 

Tercera al·legació 

Apartat 4, paràgraf 1, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

Diu l’al·legació que “el PTD no s’emmarca en l’Agenda Digital de la Comunitat Valenciana 
(ADCV) sinó en el Pla Estratègic TIC de la Generalitat o PETIC, que sí que s’emmarca 
directament en l’ADCV”. 

Ni el PTD ni la nota de premsa a la qual s’al·ludeix en l’al·legació afirmen tal cosa, ja que el 
PETIC no existia, es va aprovar el 30 de desembre, deu mesos després. En la introducció del 
PTD sí que s’emmarca en l’Agenda Digital per a la Comunitat Valenciana (en el penúltim i 
últim paràgrafs). 

És a dir, quan es va elaborar el PTD, al febrer de 2016, es va emmarcar en l’ADCV, ja que el 
PETIC no existia. Quan es va aprovar el PETIC, el 30 de desembre de 2016, el PTD s’hi va 
integrar. 

No afecta el contingut de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica l’Informe. 
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Quarta al·legació 

Apartat 5, paràgraf 4, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

Acceptem l’al·legació en el sentit que el PTD forma part del PETIC, ja que el PTD elaborat al 
febrer de 2016 es va integrar posteriorment en el PETIC aprovat al desembre del mateix 
any. 

Es matisa la redacció del paràgraf al·legat. 

Conseqüències en l’Informe 

El paràgraf 4 de l’apartat 5 queda redactat així: 

“Analitzats en l’apèndix 2 els diferents plans estratègics per a la «modernització» de 
la Generalitat, podem sintetitzar-ne l’abast temporal en el quadre 1.” 

Cinquena al·legació 

Apartat 6, primera conclusió general, paràgrafs 2, 3 i 4, de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris 

Es recolza en l’al·legació primera i assenyala que “l’objecte d’estudi per a analitzar 
l’estratègia global de la Generalitat que persegueix la transformació digital de 
l’Administració pública valenciana no pot ser aquest pla, el PTD de forma aïllada, sinó 
recollir i analitzar el conjunt compost per totes les iniciatives i plans estratègics que a aquest 
efecte s’han desenvolupat en l’Administració valenciana i no sols en la DGTIC. Com també 
cal recordar que el PTD és un pla d’acció que no persegueix aquest objectiu, ja que, entre 
altres coses, la DGTIC no compta amb les competències necessàries que se li atribueixen 
en aquestes conclusions”. 

Sobre la primera part de l’al·legació ens remetem a l’al·legació primera. 

Sobre la qüestió de la falta de competències necessàries de la DGTIC per a tirar avant un 
“procés transformador” que afecta tota l’Administració de la Generalitat, hi estem totalment 
d’acord i així pretenem recollir-ho en l’Informe, tant en la conclusió parcial 3, “Ha faltat 
una sòlida governança i lideratge en el PTD que impulsara la transformació digital de 
la Generalitat”, com en la recomanació complementària número 1, dirigida al Consell, no 
a la DGTIC. No obstant això, per a aclarir la qüestió competencial i deixar clar que la falta 
de lideratge assenyalada en l’Informe no és atribuïble a la DGTIC, ja que excedeix el seu 
nivell de competències, matisem la conclusió. 
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Conseqüències en l’Informe 

Tenint en consideració també l’al·legació següent, es matisa el tercer paràgraf de la primera 
conclusió, que queda redactat així: 

“La transformació digital d’una entitat com la Generalitat, amb nombroses unitats 
administratives, amb moltes, complexes i antiquades aplicacions informàtiques, 
suposa un gran repte, ja que un procés de transformació a gran escala requereix un 
canvi general de processos i de comportament en funcionaris i en el nivell directiu, 
juntament amb una inversió pressupostària important. Tot això significa que la 
transformació digital de la Generalitat és intrínsecament difícil, és necessari un 
lideratge clar, amb les competències adequades per a dur-la a terme i el màxim 
compromís polític i pressupostari, que no s’han produït.”  

Sisena al·legació 

Apartat 6, primera conclusió general, conclusió parcial 1, de l’esborrany 
de l’Informe 

Comentaris 

En l’al·legació es qüestiona la conclusió de la Sindicatura en el fet, ja reiterat des de la 
primera al·legació, que la Sindicatura interpreta el concepte de “transformació digital” de 
manera diferent de com ho fa el PTD.  

Per part nostra reiterem els arguments que es donen en els comentaris a les al·legacions 
primera, cinquena i setena.  

S’indica en l’al·legació que el PTD no podia abordar la transformació digital del sector 
sanitari perquè està fora de les competències de la DGTIC, la qual cosa és certa i en cap 
moment ho planteja l’Informe. A més, no seria lògic mesclar-la en un mateix pla amb la 
transformació digital de l’Administració general de la Generalitat (incloent-hi, això sí, la part 
corresponent a la Conselleria de Sanitat). 

L’al·legació diu que la visió del PTD està implícita en l’apartat d’objectius i abast. En la nostra 
opinió, el PTD hauria de tindre clarament i explícitament definits la visió i els principis 
rectors del Pla, ja que una visió ben establida és essencial per a l’èxit d’un pla de 
transformació. La visió dona claredat entorn dels resultats de la transformació i estableix 
els seus aspectes clau. És una imatge convincent del futur que alinea totes les parts 
interessades cap a la finalitat de la transformació, l’escala de l’ambició i la naturalesa dels 
beneficis. Defineix com operarà l’organització. D’altra banda, la importància dels principis 
rectors és que s’han de respectar en qualsevol iniciativa que s’aborde. No obstant això, 
matisarem la redacció de la conclusió perquè no siga tan categòrica eliminant les paraules 
“no té” i aclarint-ne la redacció. 
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S’indica en l’al·legació que la DGTIC no té competències en innovació i simplificació 
administrativa; això també és cert i és un dels punts del pla que l’Informe assenyala com 
una debilitat, no de la DGTIC sinó del PTD. 

També s’indica en l’al·legació que aquesta estratègia (de la “vertadera transformació 
digital”) no pot ser liderada per la DGTIC, ja que és una estratègia de govern de la 
Generalitat en el seu conjunt, que ha de ser definida al més alt nivell i en coordinació 
amb tots els departaments de l’organització. Estem totalment d’acord amb aquesta 
afirmació, que és coherent amb les nostres conclusions i recomanacions. Però aquesta 
definició i coordinació no s’ha produït en l’àmbit temporal del PTD, tal com assenyalem en 
diversos apartats de l’Informe. Per exemple, en l’apèndix 5, apartat “Criteri 1”, s’indica: “A 
més, el PTD presenta debilitats a causa de l’escàs grau de cohesió i integració amb altres 
iniciatives estratègiques en matèria d’administració electrònica i transformació digital 
empreses per altres òrgans de la Generalitat.” 

Finalment, en l’al·legació s’assenyala que “el PTD persegueix establir les bases 
tecnològiques necessàries prèvies que permeten, en un moment posterior, establir una 
estratègia de govern per a abordar la transformació digital de l’organització al complet, des 
d’una visió holística que incloga tots els departaments de la Generalitat. Però aquesta 
estratègia de govern posterior no és la que ocupa el PTD”. Sobre la primera part considerem 
que, efectivament, la fase I del PTD perseguia establir aquestes bases, però la fase II anava 
més enllà i no s’ha desenvolupat ni executat. Sobre l’estratègia de govern, coincidim i així 
ho hem recollit en la primera recomanació de l’Informe dirigida al Consell: “1. La 
transformació digital de la Generalitat ha de ser una prioritat estratègica i ha d’abordar-se 
com més prompte millor i de manera decidida […]”. 

Conseqüències en l’Informe 

Tant la conclusió parcial 1 de la primera conclusió general de l’apartat 6, com la conclusió 
del “Criteri 1” de l’apèndix 5, queden redactades així: 

“1. El PTD té una visió estratègica insuficient per a aconseguir la transformació 
digital de la Generalitat i no inclou els principis rectors que haurien de regir la 
seua actuació.  

Encara que en l’àmbit del PAE s’han realitzat avanços importants que 
contribueixen sens dubte a la implantació d’un model d’administració electrònica en 
la Generalitat, amb el desenvolupament de components i activitats de l’administració 
electrònica, si aquests no s’incorporen a procediments de gestió «modernitzats» i a 
les aplicacions que els donen suport, l’esforç realitzat no obté els fruits desitjables en 
un procés transformador, ja que tindríem processos obsolets amb elements 
tecnològics actuals. L’adaptació necessària perquè les aplicacions i serveis facen ús 
dels components desenvolupats en el PAE s’hauria d’haver abordat en el PASA (fases 
3 i 4 del PTD), però aquest pla no ha sigut definit i els avanços en aquesta matèria es 
produeixen de manera no orquestrada, no planificada. 

El PTD és fonamentalment un pla centrat en el desenvolupament d’elements de 
programari per a implantar peces de l’administració electrònica sota un paradigma 
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continuista, és a dir, sense plantejar-se la conveniència de canvis en la manera de 
treballar, de modernitzar els processos administratius ni considerar la reenginyeria 
dels processos i l’ús de noves tecnologies com a palanca per a l’increment de 
l’eficàcia i l’eficiència de la labor de l’Administració. Aquests últims aspectes són els 
que caracteritzen, precisament, un procés transformador.  

A més, el PTD presenta debilitats a causa de l’escàs grau de cohesió i integració amb 
altres iniciatives estratègiques en matèria d’administració electrònica i transformació 
digital empreses per altres òrgans de la Generalitat.” 

Setena al·legació 

Apartat 6, primera conclusió general, conclusió parcial 3, de l’esborrany 
de l’Informe 

Comentaris 

En l’al·legació es qüestiona la conclusió de la Sindicatura en el fet, ja reiterat des de la 
primera al·legació, que la Sindicatura interpreta el concepte de “transformació digital” de 
manera diferent de com ho fa el PTD.  

Ja hem assenyalat de manera succinta en l’al·legació primera i in extenso en l’Informe que 
el PTD tenia dos components principals, el Pla d’Administració Electrònica (fase 1 del PTD), 
que era fonamentalment tècnic, i el Pla d’Adaptació de Serveis i Aplicacions (fase 2 del PTD), 
que encara que insuficient tenia un major component transformador. Per tant, no pot 
considerar-se una atribució gratuïta de la Sindicatura sobre el contingut d’un pla de 
transformació digital, atesos els documents de la Unió Europea o nacionals que se citen en 
l’apartat 3 de l’Informe. La mateixa pàgina web de la Generalitat, esmentada en l’al·legació 
primera, assenyala que el PTD preveu canvis organitzatius i tecnològics necessaris per a 
transformar la Generalitat en una Administració digital. Si no es desitjava que fora 
considerat un pla de transformació digital, no s’havia d’haver denominat així, ni aparentar 
que ho era afegint al Pla d’Administració Electrònica un Pla d’Adaptació de Serveis i 
Aplicacions que no s’ha executat. 

S’assenyala en l’al·legació la falta de competències de la DGTIC per a liderar un pla de 
transformació digital, tal com ha d’entendre’s segons l’apartat 3 de l’Informe. Sobre la 
qüestió de falta de competència de la DGTIC estem d’acord i és objecte de crítica en 
l’Informe, per la qual cosa reiterem el que s’ha dit en al·legacions precedents sobre aquest 
tema. No és responsabilitat de la DGTIC que des de 2019 hi haja tres òrgans de la 
Generalitat amb competències relacionades amb l’organització d’administració electrònica, 
tal com s’assenyala en l’apèndix 5 de l’Informe. Com s’afirma en la conclusió parcial 3, hem 
observat falta de cohesió entre les diferents iniciatives dissenyades per la Generalitat per a 
la implantació de l’administració electrònica i la transformació digital, de manera que la 
distribució dispersa de competències entre diferents conselleries en matèria de 
“transformació digital” s’ha traduït en l’aprovació de plans estratègics de “modernització” 
que se solapen, sense l’adequada coordinació entre ells i amb progressos limitats en la 
transformació digital de la Generalitat. 
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Ha de posar-se en connexió aquesta qüestió amb la primera recomanació, que està dirigida 
al Consell i no a la DGTIC. 

Per a evitar malentesos sobre les competències de la DGTIC es reordena la redacció de 
l’apèndix 5, criteri 3, apartat “Efectes de la governança dèbil”, de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

L’apartat “Efectes de la governança dèbil”, criteri 3, de l’apèndix 5, queda redactat així: 

“Efectes de la governança dèbil 

La deficient estructura de la governança ha tingut les seues conseqüències negatives 
per al desenvolupament del PTD, que poden resumir-se en: 

• Falta de competències de la DGTIC en la reenginyeria de processos 
administratius, component fonamental i clau per a dur a terme una vertadera 
transformació digital i no limitar-se a la digitalització dels processos existents 
amb les seues ineficiències heretades. El departament responsable de l’aplicació 
dels plans de racionalització/simplificació administrativa corresponia en una 
primera etapa a la Conselleria de Transparència i posteriorment a la de Justícia. 

• Percepció que la transformació digital és una responsabilitat de la DGTIC quan 
la DGTIC només ha de prestar el suport i els instruments, però la direcció i 
impuls han de provindre de les àrees funcionals responsables dels 
procediments. La falta de participació de responsables funcionals de les 
aplicacions implica que la DGTIC ha de prendre decisions per a la implantació 
de l’administració electrònica que correspondrien als responsables de la gestió 
(contractació, correu electrònic, etc.). 

• No hi ha evidència de la participació (no estava prevista) de personal 
especialitzat de l’Advocacia de la Generalitat per a assessorar sobre les 
nombroses i importants conseqüències jurídiques en la implantació de 
l’administració electrònica. 

• Falta de capacitat de la DGTIC per a adoptar decisions com ara el compromís 
de recursos, tant materials com personals, i el canvi d’estructures organitzatives 
en cas de ser necessàries per a l’adequat desenvolupament del pla. 

Per a evitar tots aquests problemes seria molt desitjable la creació d’un servei 
d’organització horitzontal, potent, amb capacitat operativa i decisòria, no sols 
consultiva, amb competències reals en modernització i reorganització de processos 
(organitzativament similar a la Intervenció General o a l’Advocacia) i amb una visió 
global i no fragmentada.” 
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Correcció tècnica 

En l’apèndix 5, en l’apartat “La Comissió Interdepartamental per a la Modernització 
Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement a la Comunitat Valenciana (CITEC)” 
del criteri 3, se simplifica la informació relativa a les comissions CITEC, COSMIQ i GOTICAE, 
que era excessivament prolixa i tant de detall resultava confús per al poc que aportava. 

Huitena al·legació 

Apartat 6, primera conclusió general, conclusió parcial 4, de l’esborrany 
de l’Informe 

Comentaris 

L’al·legació indica que “la DGTIC comptava amb els seus pressupostos per a fer front al seu 
pla estratègic, anomenat PETIC en aquest informe. El PTD, com a pla d’acció i no pla 
estratègic que era, va comptar amb un subprojecte específic en els pressupostos dels anys 
2016 a 2019: «DI380222. Administració electrònica de la Generalitat», dins del projecte 
«DI380. Sistemes d’informació». Aquest subprojecte va estar dotat amb aproximadament 
28 milions d’euros entre 2016 i 2019.” 

És una informació que no afecta el fons de la qüestió assenyalada en la conclusió i en 
l’apèndix 5. Mantenim el nostre criteri que no és realista dissenyar un pla ambiciós i 
complex com l’analitzat sense assignar-li expressament els recursos humans i financers per 
a executar-lo.  

La informació sobre els pressupostos d’inversions en el subprojecte DI380222 de 28.681,94 
milers d’euros és només del capítol 6 i, com assenyalem en l’apèndix 5 de l’Informe, 
“l’organització i funcionament dels projectes realitzats per la DGTIC no està, en l’actualitat, 
basada en projectes. La gestió dels costos d’un projecte comporta el registre de tots els 
costos associats (hores de personal intern i extern, maquinari, llicències, etc.) amb l’objectiu 
de disposar de manera immediata i precisa de les dades sobre costos d’un projecte i facilitar 
les desviacions davant de la planificació. No obstant això, la gestió realitzada per la DGTIC 
no segueix aquest model i no disposa d’eines que faciliten aquest enfocament de gestió”. 
El control es realitza per contractes, no per projectes. 

Es matisa i s’afig informació addicional en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

Tant la conclusió parcial 4 de la primera conclusió general de l’apartat 6 com la conclusió 
del criteri 4 de l’apèndix 5 queden redactades així: 

“4.  Ni el PTD ni el PETIC han disposat d’un pressupost específic definit i aprovat. No 
és realista dissenyar un pla de transformació digital, ambiciós i complex per 
definició, sense assignar expressament recursos humans i financers per a 
executar-lo. En els pressupostos anuals de 2016 a 2019 es va assignar, en el 
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capítol 6, 28,7 milions d’euros al subprojecte d’inversió denominat DI380222, 
«Administració electrònica de la Generalitat».” 

En l’apèndix 5, en el “Criteri 4. Recursos del pla”, es matisa la redacció de l’Informe de la 
manera següent: 

“Pressupostos i personal  

Com que el PTD no té un pressupost explícitament assignat i aprovat no es pot 
saber si els recursos disponibles eren suficients ni si s’han aplicat correctament.” 

En el mateix apartat, després del quadre 7 s’afig: 

“Encara que no es va assignar un pressupost concret en el PTD, anualment, dins del 
capítol 6 del pressupost de despeses del programa 121.60, «Sistemes 
d’informació», es va dotar el subprojecte d’inversió amb la denominació DI380222, 
«Administració electrònica de la Generalitat». El total dels anys 2016 a 2019 
d’aquest subprojecte en aquest capítol pressupostari va ser de 28,7 milions d’euros. 
El control d’aquest pressupost es realitza per contractes, no per projectes concrets, 
i no es controlen altres costos diferents del capítol 6.” 

Novena al·legació 

Apartat 6, primera conclusió general, conclusió parcial 5, de l’esborrany 
de l’Informe 

Comentaris 

Es fa una explicació sobre la contractació del seguiment del PTD que confirma el que s’ha 
dit en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica l’Informe. 

Desena al·legació 

Apartat 6, segona conclusió general, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

En l’al·legació s’assenyala que la resposta a la pandèmia en matèria de seguretat i serveis 
TIC ha sigut un treball conjunt de tota la DGTIC, no sols del CSIRT-CV. 

Estem d’acord amb l’al·legació. Matisem la redacció de l’Informe. 
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Conseqüències en l’Informe 

La primera meitat del tercer paràgraf de la segona conclusió general queda redactada així: 

“La implicació del conjunt de serveis de la DGTIC, inclòs el CSIRT-CV, en la 
implementació de solucions tècniques segures per a afrontar les necessitats de 
treball a distància en l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic derivades 
de la crisi motivada per la COVID-19 en 2020, ha permés aconseguir en un termini 
molt breu de temps els accessos necessaris per a mantindre un nivell raonable de 
funcionament dels serveis prestats a través dels sistemes d’informació de la 
Generalitat Valenciana.” 

L’antepenúltim paràgraf de l’Informe, en l’apèndix 5, queda redactat de la mateixa manera. 
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