INSTRUCCIÓ 2/2016, DEL REGIDOR TITULAR DE L’ÀREA ADMINISTRACIÓ,
MODERNITZACIÓ I GOVERN OBERT, RESPECTE A LA IMPLANTACIÓ I EL
DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES D’INFORMACIÓ.
Per Decret núm. 5810 de data 4 d’octubre de 2016 signat pel Regidor Delegat de
l’Àrea d’Administració, Modernització i Govern Obert, s’aprova la següent Instrucció:

Es per aquest motiu que tot nou sistema d'informació que es vullga implantar a
l’Ajuntament de Gandia ha d'aprovar-se prèviament per la Comissió d'Administració i
Modernització Municipal, previ estudi per la Comissió tècnica de modernització i
Sistemes d'Informació. La finalitat de tot això és evitar problemes per a la posterior
integració d'estos nou sistemes amb el model d'Administració Electrònica que obliga la
Llei.
2.- Qualsevol aplicació que vaja a implantar-se a l’Ajuntament de Gandia serà
prèviament visada pel Departament d’Informàtica, deixant constància a l’oportú
expedient a tramitar en Gestiona, respecte a:
Requisits dels ordinadors clients que han de fer ús de l’aplicació.

b) Requisits del servidor o servidors (en el cas que la instal·lació
realitzar-se en el CPD de l’Ajuntament).
c)

hi haja de

Requisits de comunicacions per al funcionament correcte del sistema, tant si el
servidor o servidors estan ubicats en el CPD de l'Ajuntament, com en un CPD
externs (el núvol) .

d) Requisits del programari (software) que el sistema necessita per a la seua
implantació, aixÍ com les llicències que aquest programari haja d’incloure.
e)

Possibilitats d'integració amb altres sistemes d'informació ja implantats.

f)

L'adequació del dit sistema a l'esquema nacional de Seguretat i a l'esquema
nacional d'interoperabilitat.

g) L'adequació del dit sistema d'informació a la Llei de Protecció de dades i el
registre dels fitxers en l'agència de protecció de dades si fóra necessari.
3.- Per a tot nou sistema d'informació que vaja a ser implantat en l'Ajuntament de
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a)
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1.- Atès que l’adaptació a les lleis en la nostra entitat local està en continu
desenvolupament, i amb motiu de la imminent entrada en vigor de les lleis 39 i 40 de
2015, s’ha de normalitzar tot allò referent a l’Administració Electrònica, Expedients
Electrònics i Arxiu Electrònic en la nostra organització.

IAROGA
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EL SECRETARI GENERAL DEL PLE
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Unitat: Secretaria General
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Gandia s'haurà d'assegurar un manteniment correcte mentres este sistema seguisca
actiu. Per a això és necessari que:
a) Si el sistema és desenvolupa per una empresa externa, esta empresa ha de
donar garanties d'un funcionament correcte mentres es faça ús del mateix.
S'haurà de formar al personal funcionari de l'Ajuntament tant a nivell d'usuari final,
com a nivell tècnic o d'administrador a fi de disposar de la major independència
amb l'empresa en el manteniment correcte del sistema.

6.- A més a més, haurà d’acomplir-se amb allò disposat pels articles 157 i 158 de la
Llei 40/2015 pel que fa a la reutilització de sistemes i aplicacions. L’ acreditació
d’aquesta circumstància es durà a terme, sota la supervisió del Secretari General del
Ple,i de L’Interventor General Municipal pel Departament d’Informàtica i Noves
Tecnologies.
7.- Totes les aplicacions actualment en vigor que no acomplisquen la normativa
anteriorment descrita o que entorpisquen el desenvolupament normal de les lleis
d’Administració Electrònica s’han d’adequar i/o subsistir progressivament, sota la
coordinació del Departament d’Informàtica, per tal de tindre actualitzat l’inventari de
programes i aplicacions informàtiques a l’ajuntament de Gandia, per a la qual cosa es
tindrà en compte la present Instrucció, donant compte a aquesta alcaldia del procés de
revisió que es duga a terme els als esmentats efectes.
EL SECRETARI GENERAL DEL PLE
(R. Conselleria Presidència 13/12/12 DOCV 26/12/12)

Lorenzo Pérez Sarrión
(Signat electrònicament segons codificació al marge)
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5.- A tal efecte, s’hauran de preveure, a l’oportuna Memòria Tècnica, les previsions
econòmiques previstes per a l’adaptació dels nous programes i aplicacions, així com
per a la plena interoperabilitat amb la resta de programaris i software municipal, ja siga
mitjançant la incorporació i adscripció al projecte o projectes de què es tracte, dels
recursos humans necessaris per tal de garantir-ho o de la previsió de col·laboració
externa mitjançant el contracte a subscriure a tal efecte.

IAROGA

4.- Tot sistema d'Informació que s'implante en l'Ajuntament de Gandia haurà de ser
desenvolupat amb Programari Lliure o amb ferramentes de desenvolupament que
disposen de les llicències adequades.
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b) Si el sistema és desenvolupa per personal intern de l'Ajuntament de Gandia,
tant per funcionaris com per personal eventual com a treballadors del pla
d'ocupació, becaris de la Dipuetbeca, pràctiques, etc., estos sistemes es
desenvoluparan complint les directrius que es marquen des del Departament
d'Informàtica. D'esta manera s'assegura un manteniment al llarg cicle de vida del
sistema, així com la integració amb altres sistemes.

