NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
L’AJUNTAMENT DE VILA-REAL I TELEFÓNICA
IMPULSEN LA DIGITALITZACIÓ DE LA CIUTAT


Ambdues entitats han signat un conveni de col·laboració amb
l’objectiu de promoure la innovació i la modernització dels serveis
públics



Els quatre pilars d’actuació d’aquest acord són: Smart City, innovació
a l’atenció al ciutadà, gestió digital del lloc de treball i millora de les
infraestructures TIC



Bruno Vilarasau, director de Relacions Institucionals de Telefónica, i
José Benlloch, alcalde de Vila-real, han signat aquest matí el
document que tindrà vigència fins finals de 2019

Villarreal, 19 de novembre de 2018.- Convertir Vila-real en referent de ciutat
digitalitzada. Aquest és el principal objectiu de conveni signat per l’Ajuntament de
Vila-real i Telefónica amb el qual es comprometen a impulsar la innovació i
modernització del municipi. Per segellar aquest compromís, que té vigència fins a
finals de 2019, Bruno Vilarasau, director de Serveis Digitals i AAPP de Telefónica, i
José Benlloch, alcalde de Villarreal, s’ha reunit aquest matí a la sala de comissions
del consistori.
Així, amb la signatura d’aquest document, ambdues entitats es comprometen a
desenvolupar de forma conjunta una bateria d’activitats orientades a millor la
qualitat de vida dels vila-realencs i l’eficiència dels serveis públics. Per això, s’ha
desenvolupat un marc d’actuació basat en quatre línies de treball que
comprendran la millora de tots els serveis estratègics municipals: Vila-real Smart
City, Atenció al Ciutadà, Gestió Digital del lloc de treball i infraestructures TIC. En
aquest sentit, el conjunt de les accions que s’executen promourà a més a més
l’atracció de noves activitats econòmiques.
Per a Benlloch, treballar de manera conjunta amb Telefónica assegura a
l’ajuntament l’accés a mitjans tècnics concrets de l’àmbit de la investigació. “Com
a Ciutat de la Ciència i la Innovació i president de la Xarxa Valenciana de Ciutats
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per la Innovació, contemplem la innovació com àrea clau per avançar
rendibilitzant les infraestructures existents, buscant austeritat i control de
despesa, i garantint les inversions que siguin necessàries pel futur i per a
aconseguir-ho és important buscar aliances”, ha senyalat Benlloch després de la
signatura. Per la seva part, Vilarasau ha destacat que la col·laboració publicoprivada repercuteix de manera molt positiva en els ciutadans. “El treball conjunt
permet a l’empresa aplicar les seves solucions a un segment ampli de població
mentrestant que l’Ajuntament accedeix a solucions que no pot desenvolupar per
si mateix”, ha senyalat.
Actuacions concretes
Per a convertir-se en una ciutat referent en Smart City, l’Ajuntament de Vila-real i
Telefónica preveuen elaborar un full de ruta que permeti integrar plataformes de
gestió Smart City en el municipi a temps que es promoguin models de negoci que
potenciïn el model Smart. En l’àmbit de millora a l’atenció ciutadana, es treballarà
a potenciar l’accés de la població a l’administració electrònica i s’ampliaran i
milloraran els serveis prestats al ciutadà.
En el marc de l’optimització i l’actualització de les infraestructures municipals, el
conveni posa focus a buscar fórmules que permetin models més sostenibles i
econòmics.
Per a dur a terme aquest pla d’acció es comptarà amb personal i recursos tant de
Telefónica com del consistori i, per a garantir la seva execució, una comissió de
seguiment s’encarregarà una vegada al mes de repassar les actuacions
realitzades.
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