ASSUMPTE: PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELL SOBRE L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE
LA GENERALITAT, PER LA QUE ES REGULA LA SINDICATURA DE GREUGES DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
INFORME
En relació amb la proposta d’acord dalt referenciada, 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 regular el procediment de designació, elecció i
nomenament, l’estatut jurídic, les funcions, les facultats específiques, les relacions institucionals i
de col·laboració i els aspectes essencials de l’organització i del règim intern de la Sindicatura de
Greuges de la Comunitat Valenciana.
Segon.- Obren en l'expedient els documents següents:
I.
Resolució per la qual s'establix l'inici del procediment d'elaboració.
II. Valoració consulta pública prèvia.
III. Informe justificatiu de necessitat i oportunitat del projecte.
IV. Memòria econòmica.
V. Informe d'impacte normatiu en la família, infància i adolescència.
VI. Informe d'impacte de gènere.
VII. Informe sobre coordinació informàtica del projecte.
VIII. Documentació acreditativa del tràmit d'al·legacions de la Presidència i conselleries, i valoració
de les mateixes.
IX. Informe de la Direcció General de Pressupostos.
X. Documentació relativa a la realització del tràmit d'informació pública i valoració del mateix.
XI. Informe de l'Advocacia General de la Generalitat i valoració del mateix per part del centre
directiu competent per a la tramitació del projecte normatiu.
Per tant, vist l'expedient i la documentació remesa en relació amb la proposta d'acord del Consell
sobre l'Avantprojecte de Llei de la Generalitat, per la que es regula la Sindicatura de Greuges de
la Comunitat Valenciana, 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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