DIRECCIÓ GENERAL DE TECNOLOGÍES DE
LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS
C/ Castán Tobeñas, 77.
Ciutat Administrativa 9 D'Octubre-Edif.B1-1º
46018-VALENCIA

Sra. Eva Martínez Ruíz
Sotssecretària de la Conselleria d'Hisenda
i Model Econòmic
C/ Palau, 12
46003 - VALENCIA

N/Ref.: DGTIC/SGPCP/EVM/AJC-jbs
Assumpte: Informe d'al·legacions a l'esborrany del projecte de Decret del Consell, pel qual
s’estableix el procediment de concessió d’indemnitzacions i compensacions en procediments
d’arbitratge d’impugnacions en matèria electoral.
Per part d'aqueixa Sotssecretaria s’ha sol·licitat el 11 d’agost de 2017 a aquesta Direcció General
l'emissió d'informe d'al·legacions, a l'esborrany del projecte de Decret del Consell pel qual
s’estableix el procediment per a la concessió d’indemnitzacions i compensacions pels
procediments arbitrals d’impugnacions en matèria electoral.
Examinat l'esborrany d'aquest projecte de Decret, aquesta Direcció General de Tecnologies de la
Informació i les Comunicacions -DGTIC- efectua la següent consideració dins l'àmbit de les seues
competències:
Informe d'Administració Electrònica i Coordinació Informàtica
Després d’una lectura prèvia de la norma, des del punt de vista d’administració electrònica i de
Coordinació Informàtica, s’informa favorablement el mateix en aquesta primera fase d’al·legacions.
No obstant l’anterior i donat que afecta a procediments i/o tràmits d’administració electrònica
(sol·licituds, presentació de documentació, etc.), es deurán concretar i acordar amb tècnics
d’aquesta Direcció General les mesures a adoptar per a fer efectiu el desenvolupament del Decret.
A més i no obstant l’anterior, es recorda que d'acord amb el previst en el Decret 220/2014, de 12
de desembre, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament d'Administració Electrònica de la
Comunitat Valenciana i d'acord a la Instrucció de Servei nº 4/2012 de la Direcció General de
Tecnologies de la Informació sobre la Coordinació Informàtica dels projectes normatius i actes
administratius, tots dos informes hauran de ser sol·licitats en fase posterior a la d'al·legacions i
aquesta DGTIC emetrà un únic informe de forma conjunta.
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Es recorda que la sol·licitud d'informe d'Administració Electrònica haurà d'acompanyar-se de les
Guies Metodològiques d'Administració Electrònica emplenades, d'acord amb el previst en la
Resolució de 24 de maig de 2016 (DOCV 7808 17/06/2016):
Text de la Resolució:

Resolució DGTIC

Guies Metodològiques: Document de Guies Metodològiques
D'altra banda també es recorda que, des de la data d'entrada en vigor de la Llei 39/2015 de
Procediment Administratiu Comú en les Administracions Públiques el passat 2 d'octubre de 2016,
els projectes normatius hauran de sotmetre's al previst en els articles 13 i 14 de la citada Llei,
quant al dret de les persones en les seues relacions amb les Administracions Públiques i el dret i
obligació a relacionar-se electrònicament amb aquestes administracions.
Per tot l'anteriorment exposat i després de la lectura del projecte normatiu rebut, aquesta DGTIC
informa favorablement en fase d’al·legacions el projecte de decret de referència, tot havent de
tenir en compte líndicat en aquest informe i que al mateix temps, les normes que es desenvolupen
a partir de l’aprovació del dit Decret, deuran comptar necessàriament també amb els informes
abans esmentats d’aquesta Direcció General.
El Cap de Servei de Coordinació de
Projectes TIC i Estàndards de Qualitat

Firmado por Alfonso Jimenez Cantos el
16/10/2017 14:46:46

Vist i Plau
El Director General de Tecnologies de
la Informació i les Comunicacions
Signat per Vicente Aguiló Lucia el
18/10/2017 14:06:53
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