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L’administració electrònica
és cada vegada més aprop
El Ministeri d’Indústria posa en marxa la segona fase del Programa Avanza Local a L’H
s’ha d’aprofitar i aconseguir que molts
més tràmits amb l’administració es
puguin fer també a través d’Internet.
“Els ajuntaments han d’avançar en la
utilització de les noves tecnologies
de la comunicació quan aquestes
tenen un ús massiu”. Afegeix que
“s’ha d’acostar l’administració a la
ciutadania per mitjà de les noves
tecnologies, i els ajuntaments són els
més adequats, atesa la seva proximitat amb els ciutadans”.

L’Hospitalet és la ciutat
escollida per posar en
marxa la segona fase
del Programa Avanza
Local que pretén acostar
l’Administració als
ciutadans a través
dels serveis digitals

gabriel cazado

n Els interessos de la ciutadania
El Programa Avanza Local prei
veu tot un seguit d’actuacions
n
de formació i difusió adreçat
des al personal de les adminis
e
tracions locals i als seus proveï
r
dors tecnològics, centrades a
n
facilitar el coneixement per al
e
correcte ús de les aplicacions
t
informàtiques. També pretén
informar la ciutadania sobre
els avantatges de l’administració
electrònica i l’ús dels serveis públics
digitals.
Aquesta segona fase del programa s’ha presentat a L’Hospitalet on
s’han fet les Primeres Jornades de
Serveis Públics Digitals. Les jornades recorreran 20 ciutats espanyoles durant l’any 2009.
David Cierco, director general per
al Desenvolupament de la Societat
de la Informació, i l’alcaldessa, Núria
Marín, van inaugurar les jornades.
Cierco va explicar que des que es va

Núria Marín i David Cierco, a l’exposició sobre els avantages de l’administació digital
posar en marxa el Programa Avanza,
l’any 2006, s’han mobilitzat 6.600
milions d’euros, mil milions dels
quals s’han destinat a Catalunya.
El director general va dir que
en un futur la ciutadania es podrà

identificar davant el seu ajuntament
amb una firma electrònica, claus
concertades i el DNI electrònic, tot
garantint la confidencialitat i la privacitat de les dades.
David Cierco va afegir que Espa-

nya és la quarta comunitat virtual del
món amb 24 milions d’internautes i
que el 65% de la població catalana
“viu a la xarxa: hi treballa, hi estudia,
hi organitza les vacances, s’hi enamora...” Aquest potencial, segons Cierco,

L’alcaldessa, Núria Marín, va ma
nifestar que el Programa Avanza
Local és una manifestació més del
suport que el Govern central dóna
als ajuntaments, “les administracions que més vetllen pels interessos
de la ciutadania”.
“Les noves tecnologies són fonamentals per a una ciutat en desenvolupament com la nostra i tenim
clar que Ajuntament, ciutadania i
empreses hem de treballar plegats.
Estem creant les condicions perquè
les empreses vinguin a la ciutat”.
Marín va afegir que l’Ajuntament
s’esforça per millorar els sistemes
d’informació “i aprofitarem tots els
recursos per fer-ho, el Programa
Avanza Local n’és un”. # p. gonzalo

Més informació:
www.planavanza.es/avanzalocal

Destruïdes 50.000
unitats de CD i DVD
pirates intervingudes
per la policia local
Decomissats en 224 operacions de la Urbana
els diumenges. Quatre d’aquestes
actuacions van comportar, a més,
detencions de diferents persones.
n Perseguir la venda il·legal
Segons va manifestar el tinent
d’alcalde de Governació, Francesc
Josep Belver, davant la premsa moments abans d’esmicolar el material
incautat, el nombre de còpies il·legals
decomissades ha estat sensiblement
inferior que l’any anterior. “Tenim un
compromís amb l’Àrea municipal de
Promoció Econòmica per perseguir la
venda il·legal d’aquest tipus de productes i també amb la societat d’autors. Per tant, la pressió policial sobre
aquest tipus de venda continuarà
sent molt forta. En els pròxims anys

foto cedida pel gabinet de premsa

L’Ajuntament de L’Hospitalet ha
destruït un total de 50.000 CD
i DVD il·legals que van ser intervinguts per la Guàrdia Urbana
durant el 2008 en el decurs
de 224 accions policials. Tot
aquest material ara s’ha triturat
en un camió d’escombraries i
s’ha enviat a la planta de tractament de residus de Gavà per
ser destruït totalment.
La majoria de les ac tuacions
policials van tenir lloc en espais de
gran afluència de públic, sobretot a
les zones d’influència de les àrees
comercials. És el cas dels voltants
del Mercat de Collblanc, del Mercat de Santa Eulàlia, del Mercat
de Bellvitge dels divendres o del
Mercat dels Ocellets que té lloc
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Destrucció dels CD i DVD il·legals confiscats per la Guàrdia Urbana

esperem poder parlar d’un número
menor de DVD i CD decomissats per
la Guàrdia Urbana”.
Tot i això, Francesc Josep Belver
ha destacat la importància de pren-

dre consciència per part dels consumidors que cal comprar productes
legals. “La qualitat és millor. A més,
si volem que es continuï produint
música i cinema a casa nostra, cal

fer-ne un consum responsable. La
venda il·legal es reduirà quan els
que s’hi dediquen vegin que no és
un bon negoci perquè la gent no en
compra”. # núria toril

