ASSUMPTE: 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
INFORME
En relació amb el projecte normatiu dalt referenciat, i de conformitat amb el previst en l'article
69.2 d) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, la Sotssecretaria de la Conselleria de
Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, informa el següent:
Primer.- L'esmentat Avantprojecte té per objecte: establir la competència, les funcions i els
principis d’actuació de la Inspecció General de Serveis; crear el sistema preventiu d’alertes dirigit a
detectar irregularitats i males pràctiques administratives en l’àmbit de la gestió pública de
l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental i establir les relacions de
col·laboració amb la resta d’òrgans i institucions de control, tant interns com externs.
Segon.- Obren en l'expedient els documents següents: 1) Resolució d'inici; 2) Valoració global
sobre consulta i participació ciutadana; 3) Informe de coordinació informàtica; 4) Memòria
econòmica; 5) Informe d'impacte normatiu en la infància, la família i l'adolescència; 6) Informe de
necessitat; 7) Informe d'impacte de gènere; 8) Tràmit d'audiència a Presidència i Conselleries i la
seua valoració; 9) Informe sobre la incidència en la competitivitat; 10) Certificats Mesa Sectorial
Funció Pública i Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu; 11) Informe
de l'Advocacia General de la Generalitat. 12) Informe posterior al mateix elaborat pel centre
directiu impulsor; 13) Informes dels departaments competents en matèria de funció pública,
tecnologies de la informació, pressupostos i sector públic i valoració d'aquests.

Per tant, vist l'expedient i la documentació remesa en relació amb l'Avantprojecte de Llei, de la
Generalitat, 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, i de conformitat
amb el que disposen els articles 42.4 i 69.2 d) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la
Generalitat, del Consell, aquesta Sotssecretaria considera que s'han complit els tràmits preceptius
i, en conseqüència no té inconvenient per a la seua elevació al Consell, consideració, i si és el
cas, aprovació.
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