Sotssecretaria

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Castán Tobeñas, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

Ateses les observacions de l'Advocacia General (Exp. 115/2017) al seu informe de 6 de juny de 2017,
una vegada s'han rebut els informes de les distintes conselleries, segons disposa l'article 43 de la Llei 5/1983, de
30 de desembre, del Consell,

Es requereix l'informe del Consell Jurídic Consultiu, d'acord amb el que disposa l'article 10.4 de la Llei
10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que estableix
que serà preceptiu a la tramitació dels projectes de reglament o disposicions de caràcter generals que es dicten
en execució de lleis i de les seues modificacions, com és el cas, per això es remet, adjunta, en format CD, la
documentació següent:

1- Projecte d'ordre de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de creació,
modificació i supressió de fitxers amb dades de caràcter personal gestionats per la conselleria.
2- La resolució de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori d'inici del
procediment d'elaboració del projecte d'ordre de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració
del Territori, per la qual s'aprova la creació, modificació i supressió de tractaments de dades de caràcter
personal gestionades per la conselleria.
3-INFORMES:
3.1- L'informe de conveniència i oportunitat de tramitació i aprovació de l'ordre.
3.2- La memòria econòmica del projecte d'ordre.
3.3- L'informe de repercussió a sistemes d'informació i aplicacions informàtiques.
3.4- L'informe d'impacte de gènere relatiu al projecte d'ordre.
3.5- L'informe d'impacte a la família relatiu al projecte d'ordre.
3.6- L'informe d'impacte a la infància i l'adolescència relatiu al projecte d'ordre.
3.7- L'informe de justificació de la no-obertura d'audiència i informació pública del projecte
d'ordre.
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3.8- L'informe sobre l'article 94 del Decret 220/2014, d'Administració electrònica de la Comunitat
Valenciana.
3.9- L'Informe de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

4- L'informe de l'Advocacia General de la Generalitat

5- Al·legacions de les distintes conselleries:
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