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DECRET 37/2020, de 20 de març, del Consell, sobre funcionament telemàtic dels órgans de govern de l’Administració de la Generalitat. [2020/2648]

DECRET 37/2020, de 20 de març, del Consell, sobre funcionament telemàtic dels órgans de govern de l’Administració de la Generalitat. [2020/2648]

Des de la configuració dels òrgans de govern de l’Administració de
la Generalitat en l’Estatut d’Autonomia, i en la ja llunyana Llei 5/1983,
de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, l’evolució de l’estat de la tècnica permet, en un marc segur, la realització de reunions i
conferències, i la implantació de processos col·laboratius la utilització
dels quals no es va preveure expressament. L’ús d’aquestes eines tecnològiques s’ha estès en la societat i es troba àmpliament arrelat. És
oportú, en coherència, adoptar el seu ús en els àmbits de govern amb les
necessàries garanties i condicions.
D’altra banda, l’actual situació d’emergència creada per la pandèmia del Covid-19 obliga a adoptar les mesures necessàries per a garantir
la viabilitat de l’acció de govern, en els seus diferents nivells, i la seguretat jurídica del procés de presa de decisions.
La disposició final primera de la Llei 5/1983 habilita al Consell per
al seu desenvolupament que, en aquest cas, es limita a aspectes d’autorganització, sense afectar el nucli essencial de la configuració del govern,
als seus elements constitutius o essencials, o el seu funcionament.
En conseqüència, d’acord amb l’article 28.c) de la Llei 5/1983, de
30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del president
de la Generalitat, prèvia deliberació del Consell, en la reunió del 20 de
març de 2020,

Desde la configuración de los órganos de gobierno de la Administración de la Generalitat en el Estatuto de Autonomía, y en la ya
lejana Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell,
la evolución del estado de la técnica permite, en un marco seguro, la
realización de reuniones y conferencias, y la implantación de procesos
colaborativos la utilización de los cuales no se previó expresamente.
El uso de estas herramientas tecnológicas se ha extendido en la sociedad y se encuentra ampliamente arraigado. Es oportuno, en coherencia,
adoptar su uso en los ámbitos de gobierno con las necesarias garantías
y condiciones.
Por otro lado, la actual situación de emergencia creada por la pandemia de el Covid-19 obliga a adoptar las medidas necesarias para garantizar la viabilidad de la acción de gobierno, en sus diferentes niveles, y
la seguridad jurídica del proceso de toma de decisiones.
La disposición final primera de la Ley 5/1983 habilita al Consell
para su desarrollo que, en este caso, se limita a aspectos de autorganización, sin afectar el núcleo esencial de la configuración del gobierno, a
sus elementos constitutivos o esenciales, o a su funcionamiento.
En consecuencia, de acuerdo con el artículo 28.c) de la Ley 5/1983,
de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell, a propuesta del president de la Generalitat, previa deliberación del Consell, en la reunión
del 20 de marzo de 2020,

DECRETE

DECRETO

Article únic. Funcionament telemàtic dels òrgans de govern de l’Administració de la Generalitat.
1. El Consell, les seues comissions delegades, la Comissió de Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries, i els òrgans col·legiats de govern
dels departaments i organitzacions de l’Administració de la Generalitat
es reuniran, ordinàriament, de manera presencial.
2. Excepcionalment, quan les circumstàncies així ho aconsellen o
en situacions de crisi, la Presidència d’aquests òrgans col·legiats podrà
decidir motivadament que es reunisquen, deliberen, adopten acords i
aproven actes de manera telemàtica sempre que quede acreditada la
identitat de les persones participants, la sessió se celebre en temps real,
i es disposen els mitjans necessaris per a garantir el secret o reserva de
les deliberacions.
3. En les sessions així convocades, totes o part de les persones integrants d’aquests òrgans, podran assistir a les mateixes telemàticament i
la resta de manera presencial, en els mateixos termes regulats en l’apartat anterior.

Artículo único. Funcionamiento telemático de los órganos de gobierno de la Administración de la Generalitat.
1. El Consell, sus comisiones delegadas, la Comisión de Secretarías
Autonómicas y Subsecretarías, y los órganos colegiados de gobierno de
los departamentos y organizaciones de la Administración de la Generalitat se reunirán, ordinariamente, de manera presencial.
2. Excepcionalmente, cuando las circunstancias así lo aconsejen
o en situaciones de crisis, la presidencia de estos órganos colegiados
podrá decidir motivadamente que se reúnan, deliberen, adopten acuerdos y aprueben actas de manera telemática siempre que quede acreditada la identidad de las personas participantes, la sesión se celebre en
tiempo real, y se dispongan los medios necesarios para garantizar el
secreto o reserva de las deliberaciones.
3. En las sesiones así convocadas, todas o parte de las personas integrantes de estos órganos, podrán asistir a las mismas telemáticamente
y el resto de manera presencial, en los mismos términos regulados en
el apartado anterior

DISPOSICIONS ADDICIONALS

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Mitjans telemàtics
Als efectes regulats en aquest decret es consideren mitjans telemàtics vàlids les audioconferències i videoconferències.

Primera. Medios telemáticos
A los efectos regulados en este decreto se consideran medianos telemáticos válidos las audioconferencias y videoconferencias.

El centre directiu competent en tecnologies de la informació i la
comunicació indicarà o proporcionarà els mitjans o les plataformes que,
d’acord amb el principi de proporcionalitat i en funció de l’evolució de
la tècnica, oferisquen les necessàries garanties d’ús per a aquest propòsit.

El centro directivo competente en tecnologías de la información y
la comunicación indicará o proporcionará los medios o las plataformas
que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad y en función de
la evolución de la técnica, ofrezcan las necesarias garantías de uso para
este propósito.

Segona. Incidència pressupostària
L’aplicació de les mesures regulades per aquest decret no tindrà cap
incidència en la dotació dels capítols de despesa del pressupost de la
Generalitat i, en tot cas, serà atesa amb els mitjans personals i materials
dels seus departaments.

Segunda. Incidencia presupuestaria
La aplicación de las medidas reguladas por este decreto no tendrá
ninguna incidencia en la dotación de los capítulos de gasto del presupuesto de la Generalitat y, en todo caso, será atendida con los medios
personales y materiales de sus departamentos.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.
Queden derogades totes les normes d’igual o inferior rang que contradiguen o s’oposen al que es disposa en aquest decret.

Única.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que
contradigan o se oponen al que se dispone en este decreto.

DISPOSICIÓ FINAL

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana.

Única. Entrada en vigor
Este decreto entrará en vigor el día de la publicación en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 20 de març de 2020

València, 20 de marzo de 2020
El president de la Generalitat
XIMO PUIG I FERRER

El president de la Generalitat
XIMO PUIG I FERRER

