Direcció General de Tecnologies de la Informació
Secretaria Autonòmica d'Administració Pública

INSTRUCCIÓ DE SERVICI NÚM. 4/2012 SOBRE LA COORDINACIÓ INFORMÀTICA DELS
PROJECTES NORMATIUS I ACTES ADMINISTRATIUS.
El Decret 119/2011, de 9 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, atorga a la direcció general de Tecnologies de la Informació
certes competències horitzontals en matèries de sistemes d’informació, en concret la planificació,
coordinació, autorització i control de les tecnologies de la informació, a excepció de les que siguen exercides
per la Conselleria de Sanitat i per la Subsecretaria d’Hisenda i Administració Pública en el seu àmbit
competencial.
En virtut d’estes competències, i a fi d’evitar possibles disfuncions de gestió que afecten la planificació i
coordinació de projectes normatius i altres actes administratius promoguts per altres departaments quan
tinguen algun tipus de repercussió en els sistemes d’informació i aplicacions informàtiques que esta direcció
general gestiona, es dicta la present
INSTRUCCIÓ
Amb caràcter previ a la publicació de qualsevol orde o resolució o a la tramitació davant del Consell de
qualsevol decret o projecte de llei, caldrà expedir un informe del servici, àrea, direcció general o secretaria
autonòmica proposant que el seu contingut no afecta cap dels programes informàtics que els gestionen i
que, per tant, no cal introduir o gestionar modificacions en els referits instruments informàtics, així com que
no genera la implantació d’un nou programa informàtic.
En cas positiu, 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 o la creació de noves
aplicacions informátiques.
Cosa que comunique perquè se'n prenga coneixement i tinga els efectes que pertoquen.
Valencia, 29 de març de 2012
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