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Assumpte: al·legacions Projecte de decret del Consell, pel qual es crea la Comissió
Interdepartamental de Coordinació, Avaluació i Seguiment del Pla estratègic de la
indústria valenciana.

En compliment del que disposa l’article 43.1 b) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del
Consell, i després de la remissió als centres directius d’aquesta conselleria de l'esborrany del
Projecte de decret del Consell, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Coordinació,
Avaluació i Seguiment del Pla estratègic de la indústria valenciana, a l’objecte que formularen les
observacions que estimaren oportunes, li comunique a continuació allò que ha manifestat l'Institut
Valencià de Finances (VF) i la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
L'IVF proposa una redacció alternativa a l'apartat 12 de l'article 4, que regula la composició de la
Comissió Interdepartamental, i que preveu la presència com a vocal de l'esmentada comissió de
«La persona titular del centre directiu amb competències en finançament empresarial».
Com que entenen que el centre directiu amb competències en finançament empresarial és l'IVF,
aquest apartat hauria de quedar així: «la persona titular de l'IVF», de manera que no càpia cap
interpretació respecte d'això.
A més, consideren convenient la presència de l'IVF en aquesta Comissió ateses les funcions que
exerceix en matèria de coordinació, avaluació i seguiment del Pla estratègic de la indústria
valenciana.
Per la seua banda la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions proposa
les següents modificacions per ser més acordes amb les competències atribuïdes a aqueixa
direcció general en el ROF de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic:
Articulo 4.1c) Vocalies
8) La persona titular del centre directiu amb competències en matèria de tecnologies de la
informació i les comunicacions.
Article 6.2 Comitè tècnic del Pla estratègic de la indústria valenciana.
9) Una persona representant del centre directiu amb competències en matèria de tecnologies de la
informació i les comunicacions.
Finalment els informem que hi ha un error en la divisió de l'article 4, ja que l'apartat 1 passa de la
lletra a) a la lletra c).
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