CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL,
PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
Direcció General de Transparència i Participació
Passeig de l'Albereda, 16
46010-València

Ref: DGTP/SPCSC/DI
Assumpte: Informe coordinació informàtica Decret Consell Participació

INFORME SOBRE LA COORDINACIÓ INFORMÀTICA DEL PROJECTE DE DECRET,
DEL CONSELL, PEL QUAL ES REGULA EL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
En compliment de la Instrucció de Servici núm. 4/2012 de la Direcció General de Tecnologies
de la Informació i les Comunicacions (DGTIC), de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, sobre
la coordinació informàtica dels projectes normatius i actes administratius, que establix que, amb
caràcter previ a la tramitació davant del Consell de qualsevol decret, s'haurà d'expedir un informe de la
direcció general proponent en que, si el seu contingut afecta a algun dels programes informàtics que
els gestionen, i per tant cal introduir o gestionar modificacions en els referits instruments informàtics,
l'informe haurà d'especificar quins programes afecta, i posteriorment s'haurà d'obtindre de la direcció
general de Tecnologies de la Informació el preceptiu informe en què s'explicite si els terminis establits
en la disposició són viables en relació amb les modificacions a operar.
En relació amb la tramitació del projecte de Decret, del Consell, pel qual es regula el Consell
de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, cal dir que el projecte de disposició indicat si
que afecta a un dels programes o eïnes informàtiques amb que compta la DGTIC, concretament
“l'Assistent de Tramitació”, ubicat a la Seu Electrònica de la Generalitat, ja que, l'article 5.3.b preveu
un procediment telemàtic per a la presentació de candidatures.
Per altra banda, a l'apartat 3, de l'article 6, es diu que: “Les reunions del Ple podran celebrarse a través de videoconferència. Els equips i programes utilitzats per a la celebració de la sessió en
esta modalitat seran definides en coordinació amb l'òrgan competent en matèria de Tecnologies de la
Informació i les Comunicacions de la Generalitat”.
Per tant, en compliment de la Instrucció de Servici núm. 4/2012, es sol·licita de la DGTIC el
preceptiu informe perquè la posada en marxa del nou decret afecta a eïnes informàtiques amb que
compta la DGTIC, concretament “l'Assistent de Tramitació”, així com als equips i programes per a la
realització de videoconferències.
El que s'informa als efectes oportuns.
València, 22 de juny de 2016
LA DIRECTORA GENERAL
DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
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