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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Servici d’Informàtica
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València sobre l’acord de renovació, per a l’exercici
2021, de l’encàrrec de gestió a l’Empresa Provincial
Divalterra, SA.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de
València sobre el acuerdo de renovación, para el ejercicio 2021, de la encomienda de gestión a la Empresa
Provincial Divalterra, SA.
ANUNCI
Decret del President de la Diputacion Provincial de València.
El projecte Connecta València és una plataforma de territoris intel·
ligents impulsat per la Diputació de València, que aposta per dotar
d’intel·ligència els serveis municipals, i promou la recol·lecció de
gran quantitat de dades a escala local i la seua posterior anàlisi per
a facilitar i millorar la presa de decisions, amb l’objectiu d’aconseguir serveis més ben coordinats i de major qualitat, millorant
cost, sostenibilitat i orientació al ciutadà. Tot això en línia amb les
competències pròpies que assenyala l’article 36 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril (Reguladora de les Bases del Règim Local), quan es
refereix a l’assistència tècnica als municipis, especialment els de
menor capacitat econòmica i de gestió. Com també la millora de la
coordinació dels serveis municipals entre si per a la garantia de la
prestació integral i adequada. Atés que la integració, implementació,
manteniment i prestació de serveis de la plataforma Connecta València pot efectuar-se per aquesta corporació, i que es responsable en
aquest supòsit dels treballs relatius a la recollida, gravació, validació
i anàlisi de la informació, a fi d’aconseguir la màxima fiabilitat i
utilitat d’aquesta. Atés que Divalterra ve executant tasques d’enorme
similitud a través de la seua àrea de plataforma d’anàlisi, que ha col·
laborat estretament en la definició del projecte «Connecta València,
territori intel·ligent i sostenible» del qual Diputació de València ha
resultat beneficiari per l’entitat pública empresarial estatal Red.es en
la seua convocatòria de Destinacions Turístiques Intel·ligents, amb
un pressupost superior als 5 milions d’euros, i que, a més, Divalterra
gestiona l’Enquesta d’Infraestructures i Equipaments Locals (EIEL)
a través del seu sistema GIS la integració del qual en la plataforma
intel·ligent de Diputació és necessària.
El Ple de la Diputació. al abril de 2020, acordà l’encàrrec de gestió
a l’Empresa Provincial DIVALTERRA S.A per a la la realització de
treballs per a l’assistència tècnica i tecnològica necessària en el Servei
d’Informàtica per a la integració, implementació, manteniment i prestació de serveis a la plataforma de territoris intel·ligents de Connecta
València, tant per a la corporació mateixa com als ajuntaments de la
província de València.
Vist l’informe de justificació de la conveniència d’encomanar la
gestió de l’assistència tècnica i tecnològica específica necessària en
el Servei d’Informàtica a l’empresa pública Divalterra per a 2021.
Atés que hi ha consignació pressupostària adequada i suficient en
l’aplicació 2021/110/923.00/22706 del Pressupost de Despeses de
2021.
Vist l’informe de Secretària de data 21 de juliol de 2021.
Vist l’informe d’Intervenció de fiscalització de data 22 de juliol de
2021.
Vista la Base 55 de les d’execució del Pressupost de la Diputació de
València sobre els encàrrecs de gestió a Divalterra S.A.
Vist l’acord del Ple de la Corporació Provincial de data 24 de abril
de 2020 pel qual es facultava al President de la Diputació per a
acordar la pròrroga de la gestió de l’encàrrec, per un any més, amb
l’actualització del seu import si fora necessari.
En virtut d’això,
Resolc
1°-Acordar la pròrroga, per l’exercici 2021, de l’encàrrec de gestió
a l’Empresa Provincial Divalterra S.A per a la la realització de
tots els treballs que siguen necessaris per a l’assistència tècnica i
tecnològica necessària en el Servei d’Informàtica per a la integració,
implementació, manteniment i prestació de serveis a la plataforma de
territoris intel·ligents de Connecta València, tant per a la corporació
mateixa com als ajuntaments de la província de València.
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2n.- Aprovar l’actualització del seu import, sent per a aquest any
2021 de 218.634,00 euros.
3r-Autoritzar i disposar la despesa derivada d’aquests treballs que
ascendirà a 218.634,00 euros, es realitzaren amb càrrec a l’aplicació
2021/110/92300/22706 del pressupost de 2021.
4t-Notificar la present a les parts interessades perquè en prengueu
coneixement i efectes.
València, 23 de juliol de 2021.—El secretari general, Vicente Rafael
Boquera Matarredona.—El president, Antoni F. Gaspar Ramos.
ANUNCIO
Decreto del Presidente de la Diputacion Provincial de Valencia
El proyecto Connecta València es una plataforma de territorios
inteligentes impulsado de la Diputación de València, que apuesta
por dotar de inteligencia a los servicios municipales, promoviendo
la recolección de gran cantidad de datos a escala local y su posterior
análisis para facilitar y mejorar la toma de decisiones, con el objetivo
de conseguir servicios mejor coordinados y de mayor calidad,
mejorando coste, sostenibilidad y orientación al ciudadano. Todo
ello en línea con las competencias propias que señala el Art. 36 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril (Reguladora de las Bases del Régimen
Local), cuando se refiere a la asistencia técnica a los municipios,
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. Así
como la mejora de la coordinación de los servicios municipales entre
sí para la garantía de la prestación integral y adecuada. Dada cuenta
de que la integración, implementación, mantenimiento y prestación
de servicios de la plataforma Connecta Valencia puede efectuarse
por esta Corporación, siendo responsable en dicho supuesto, de los
trabajos relativos a la recogida, grabación, validación y análisis de
la información, a fin de lograr la máxima fiabilidad y utilidad de la
misma. Atendido que Divalterra viene ejecutando tareas de enorme
similitud a través de su área de plataforma de análisis, que ha
colaborado estrechamente en la definición del proyecto “Connecta
Valencia, territorio inteligente y sostenible” del que Diputación de
Valencia ha resultado beneficiario por la entidad pública empresarial
estatal Red.es en su convocatoria de Destinos Turísticos Inteligentes,
con un presupuesto superior a los 5 millones de euros, y que además
Divalterra gestiona la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos
Locales (EIEL) a través de su sistema GIS cuya integración en la
plataforma inteligente de Diputación es necesaria.
El Pleno de la Diputación en abril de 2020, acordó la encomienda
de gestión a la Empresa Provincial Divalterra S.A para la realización
de trabajos para la asistencia técnica y tecnológica necesaria en
el Servicio de informática para la integración, implementación,
mantenimiento y prestación de servicios a la plataforma de territorios
inteligentes de Connecta València, tanto para la propia corporación
como a los ayuntamientos de la Provincia de Valencia.
Visto el informe de justificación de la conveniencia de encomendar la
gestión de la asistencia técnica y tecnológica específica necesaria en el
Servicio de Informática a la empresa pública Divalterra para 2021.
Atendido que hay consignación presupuestaria adecuada y suficiente
en la aplicación 2021/110/923.00/22706 del Presupuesto de Gastos
de 2021.
Visto el informe de Secretaria de fecha 21 de julio de 2021.
Visto el informe de Intervención de fiscalización de fecha 22 de
julio de 2021.
Vista la Base 55 de las de ejecución del Presupuesto de la Diputación
de Valencia sobre las encomiendas de gestión a Divalterra S.A.
Visto el acuerdo del Pleno de la Corporación Provincial de fecha 24
de abril de 2020 por el que se facultaba al Presidente de la Diputación
para acordar la prórroga de la gestión de la encomienda, por un año
más, con la actualización de su importe si fuera necesario.
En su virtud,
Resuelvo
1º-Acordar la renovación, para el ejercicio 2021, de la encomienda
de gestión a la Empresa Provincial Divalterra S.A para la realización
de cuantos trabajos sean necesarios para la asistencia técnica y
tecnológica necesaria en el Servicio de informática para la integración, implementación, mantenimiento y prestación de servicios a la
plataforma de territorios inteligentes de Connecta València, tanto
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para la propia corporación como a los ayuntamientos de la Provincia
de Valencia.
2º.- Aprobar la actualización de su importe, siendo para este año
2021 de 218.634,00 euros.
3º-Autorizar y disponer el gasto derivado de estos trabajos que
ascenderá a 218.634,00 euros, se realizaran con cargo a la aplicación
2021/110/92300/22706 del presupuesto de 2021.
4º-Notificar la presente a las partes interesadas para su conocimiento
y efectos.
València, 23 de julio de 2021.—El secretario general, Vicente Rafael
Boquera Matarredona.—El presidente, Antoni F. Gaspar Ramos.
2021/13577
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