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INFORME SOBRE LES OBSERVACIONS I RECOMANACIONS EFECTUADES PEL CONSELL
JURÍDIC CONSULTIU 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.
En relació amb el preceptiu Dictamen 009/2018 emés pel Consell Jurídic Consultiu, sobre
l'avantprojecte de Llei citat a l'encapçalament, vistes les observacions, suggeriments i
recomanacions formulades en l'esmentat dictamen, i d'acord amb el que es disposa a
l'article 54 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l’estructura i el
procediment d’elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, s'emet el present
informe per tal donar compte de les modificacions produïdes com a conseqüència del
dictamen emès:
Abans d'altra consideració cal dir que cap de les observacions formulades tenen caràcter
essencial.
1.- S'han atés totes les recomanacions realitzades, respecte al contingut dels articles 6, 32 i
42.
2.- S'han efectuat les correccions d'estil proposades al Dictamen, referents al contingut de
l'Exposició de Motius.
3.- Únicament no s'ha considerat l'observació respecte de l'article 12, pel que fa a la
composició de la comissió Interdepartamental per a la Prevenció d'irregularitats, pels motius
que a continuació s'exposen:
Al Dictamen es suggereix que "debería por una parte concretarse la composición de la
comisión interdepartamental, tanto en lo que se refiere al número como a la identificación
de sus integrantes y debería añadirse que se respete la paridad hombres y mujeres".
Considerem que l'avantprojecte ja conté una composició mínima i suficient, on es relacionen
aquells òrgans superiors i directius necessaris per al seu funcionament. Determinar el
nombre i la identificació exacta de tots els seus membres suposaria una congelació de rang
innecessària, sent més adient que això es determine en una norma reglamentària, ja que
d'aquesta manera la seua composició es podrà adaptar millor a les necessitats de la posada
en funcionament i de l'evolució del sistema d'alertes. Així mateix, la identificació dels
integrants pot canviar en el temps, en funció de la potestat d'autorganització del Consell.
Pel que fa al compliment de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat
entre Dones i Homes, no considerem necessari incorporar una menció expressa en el text
d'aquest avantprojecte perquè entenem que aquesta llei, igual que totes les que resulten

CSV:EEJHV18N-44XCXVDX-VBKCEXZR

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=EEJHV18N-44XCXVDX-VBKCEXZR

d'aplicació, no requereixen ser relacionades expressament. No obstant això quan es faça el
desenvolupament reglamentari de la comissió es tindrà en compte de manera especial el
compliment de la paritat entre homes i dones.
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