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En cumprimento do disposto no artigo 43.2º da Lei 16/2010, do 17 de
decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do
sector público autonómico de Galicia, esta Secretaría Xeral Técnica e do
Patrimonio emite o preceptivo informe sobre o Proxecto de decreto polo que
se suprime o Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económicofinanceira e Contable (CIXTEC) e se modifican os estatutos da Axencia para
a Modernización Tecnolóxica de Galicia.
A regulación da materia obxecto deste decreto está amparada pola
competencia exclusiva que os artigos 148.1.1ª da Constitución Española (CE)
e 27.1 do Estatuto de Autonomía de Galicia atribúen á Comunidade Autónoma
galega para organizar as súas institucións de autogoberno e atende aos
principios de eficacia, xerarquía, descentralización, desconcentración e
coordinación que, de conformidade co disposto no artigo 103.1 da CE, deben
presidir a actuación administrativa.
A competencia para aprobar o proxecto de decreto examinado correspóndelle
ao Consello da Xunta, conforme ó artigo 4.6 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro,
de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia. E a súa proposta
correspóndelle ao conselleiro de Facenda e Administración Pública, de acordo
co disposto na disposición adicional primeira do Decreto 129/2020, do 17 de
decembro, polo que se establecen os órganos superiores e de dirección
dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia, en relación co artigo 3.e) do
Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos.
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A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, na súa
disposición adicional terceira, autorizou a creación da Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia, adscrita á Presidencia da Xunta de
Galicia.
Mediante o Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos
procedeuse ao desenvolvemento da autorización antedita, creando a Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e regulando tanto as súas
competencias e funcións como a súa organización e estrutura, o réxime do
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seu persoal, o réxime económico-financeiro e patrimonial, así como os
principios que a orientan na súa actuación.
Desde a procura da eficiencia na prestación dos servizos públicos e a
convicción da importancia estratéxica das tecnoloxías da información e a
comunicación como elemento de crecemento económico e desenvolvemento
social, xurdiu a necesidade de constituír unha entidade única de xestión das
tecnoloxías da información e comunicación de carácter público que
concentrase os recursos humanos, materiais e orzamentarios asociados ás
diferentes estruturas TIC dispersas no sector público autonómico.
Con tal finalidade, a disposición adicional cuarta do Decreto 252/2011, do 15
de decembro, prevía que “1. A Amtega asumirá progresivamente, de
conformidade co plan para a posta en marcha da Axencia de Modernización
Tecnolóxica de Galicia e para a integración dos servizos tecnolóxicos da
Xunta de Galicia aprobado polo Consello da Xunta de Galicia o 21 de xullo de
2011 e de acordo co disposto na disposición transitoria terceira deste decreto,
a prestación de servizos en materia de tecnoloxías da información e
comunicacións ás consellerías da Administración xeral da Comunidade
Autónoma e ás entidades públicas instrumentais do sector público
autonómico, de conformidade cos decretos que sexan aprobados para tales
efectos”.
A disposición transitoria terceira do decreto recollía a adscrición progresiva á
Amtega dos servizos, recursos económicos e persoal de tecnoloxías da
información e comunicación das distintas consellerías e entidades públicas
delas dependentes.
Doutra banda, a disposición adicional quinta da Lei 2/2017, do 8 de febreiro,
de medidas fiscais, administrativas e de ordenación establece:
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“Un. Autorízase a supresión do Centro Informático para a Xestión Tributaria,
Económico-Financeira e Contable (Cixtec), cuxas funcións serán asumidas
pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), de
conformidade co que se estableza nos estatutos da dita axencia.
Dous. A supresión do Centro Informático para a Xestión Tributaria,
Económico-Financeira e Contable levarase a cabo por decreto do Consello da
Xunta, no que se determinará o destino dos seus bens, dereitos e obrigas, así
como as medidas aplicables ao persoal funcionario e laboral que estea
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prestando servizos no Centro Informático para a Xestión Tributaria,
Económico-Financeira e Contable no momento da supresión. Para efectos
orzamentarios, esta supresión implicará a integración das partidas
económicas e funcionais de gasto dos orzamentos do Cixtec nos orzamentos
da Amtega”.
O obxectivo fundamental deste proxecto normativo é cumprir co sinalado nas
disposicións anteriores e proceder á supresión do Centro Informático para a
Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable, establecendo a
asunción das súas funcións pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia e regulando o destino dos seus bens, dereitos e obrigas, así como
as medidas aplicables ao persoal funcionario e laboral que estea prestando
servizos no ente extinto no momento da súa supresión.
A presente norma conleva unha modificación dos estatutos da Amtega,
recollidos como anexo, para adaptar as súas competencias e estrutura ás
novas funcións que a dita axencia pública autonómica asume coa supresión
do CIXTEC. Así mesmo, modifícase a denominación de distintas áreas e
departamentos existentes na Amtega coa finalidade de adecualos á realidade
social actual e aliñalos ao modelo de Gobernanza que se establecerá a través
da Estratexia Dixital de Galicia.

Este decreto consta de tres artigos, nove disposicións adicionais, dúas
disposicións transitorias, una disposición derrogatoria, tres disposicións
derradeiras e un anexo cos estatutos da Amtega.
Desde o informe do Servizo Técnico-Xurídico da fase inicial, na elaboración
da disposición de referencia cumpríronse os seguintes trámites:
1.- Resolución de aprobación inicial do proxecto normativo.
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2.- Publicación no Portal de transparencia e Goberno aberto, na páxina web
da Xunta de Galicia. Non se presentaron suxestións por esta vía.
3.- Trámite de audiencia ás organizacións sindicais. Constan no expediente
as súas alegacións e unha memoria sobre elas.
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4.- Informe económico-financeiro da Dirección Xeral de Planificación e
Orzamentos.
5.- Informe da Dirección Xeral da Función Pública.
6.- Informe da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa.
7.- Informe da Asesoría Xurídica Xeral.
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Asinado por: MARTÍN HIERRO, MARÍA DEL SOCORRO
Cargo: Secretaria Xeral Tecnica
Data e hora: 21/12/2020 13:48:27

En virtude do exposto, esta Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio informa
favorablemente o proxecto de decreto de referencia, por considerar que o
texto reúne as condicións esenciais para a súa aplicación e efectividade, que
o seu rango normativo é o axeitado e que se adapta á legalidade vixente, se
ben deberá someterse ao ditame do Consello Consultivo de Galicia por ditarse
en desenvolvemento da disposición adicional quinta da Lei 2/2017, do 8 de
febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación.

Santiago de Compostela, na data da sinatura dixital
A secretaria xeral técnica e do Patrimonio
María del Socorro Martín Hierro
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