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INFORME PREVI SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES EN RELACIÓ A L'AVANTPROJECTE DE LLEI
D'INSPECCIÓ GENERAL DE SERVEIS I DEL SISTEMA D'ALERTES PER A LA PREVENCIÓ DE MALES
PRÀCTIQUES EN L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL.
D'acord amb el que es disposa en l'article 43.1 b) de la llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, la
Sotssecretaria d'aquesta Conselleria va donar trasllat a la Presidència i a la resta de Conselleries de
l'esborrany del referit avantprojecte de llei, perquè pogueren presentar les al·legacions que estimaren
oportunes.
Una vegada finalitzat el termini previst, la Sotssecretaria ens ha remés còpia de les diferents
al·legacions presentades, a fi de la seua consideració per part de la Sotsdirecció General d'Atenció a la
Ciutadania, Qualitat i Inspecció de Serveis, impulsora del projecte.
En aquest tràmit, han presentat al·legacions: la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública; la
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, així com
la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.
Així mateix, la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha
donat resposta indicant que l'esmentat avantprojecte de llei no interferix en cap de les competències
que aquest Departament té assignades. Igualment, la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques
Inclusives no ha formulat cap al·legació.
Com a conseqüència de l'anàlisi de les al·legacions rebudes, s'ha observat que cap d'elles fa referència a
les competències que cadascuna de les Conselleries té atribuïdes pels seus reglaments orgànics i
funcionals, sinó que totes elles fan referència a qüestions competència de la direcció general de la
Funció Pública.
L'article 9.1.b) de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana,
establix que quan el projecte de disposició general es referisca a estructura orgànica, mètodes de
treball i personal elaborats per les conselleries, haurà de ser informat amb caràcter preceptiu i
vinculant pel conseller o consellera competent en matèria de funció pública.
Per tot l'exposat, esta Sotsdirecció considera més oportú i eficient no fer cap modificació a l'esborrany
de l’Avantprojecte de Llei, fins que no es tinga l'esmentat informe de la direcció general de la Funció
Pública, que és l'òrgan competent per fer tots els canvis i recomanacions que estime convenient en
matèries que afecten al personal.
Així doncs quedem a l'espera de què ens arribe l'esmentat informe.
El Sotsdirector General d'Atenció a la Ciutadania,
Qualitat i Inspecció de Serveis
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