Il·lma. Sra. Sotssecretària
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
C/ de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'octubre -Torre 2
46018 - València
COAT 151/18
LUB/vct
Assumpte: Informe relatiu al projecte de decret del Consell, pel qual es crea la Comissió
Interdepartamental de Coordinació, Avaluació i Seguiment del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana.
Per la Il·lma. Sra. Sotssecretària de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball, es remet, per al seu informe, el projecte de decret abans indicat, tot això en virtut del que disposa
l'article 43.1.b) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.
En relació amb l’esmentat projecte, s'informa que, pel que fa a les competències que corresponen a la
Presidència, no interfereix en cap de les que té assignades. Per tant, des del punt de vista competencial, no
s'ha advertit res, en el text esmentat, que aconselle formular al·legacions.
No obstant això, i amb la finalitat de contribuir, si es considera oportú, a la millora del text proposat, es
formulen les següents observacions:
En la part dispositiva del projecte en l'antepenúltim paràgraf, la cita que es realitza a la llei del Consell s'ha
de transcriure amb el títol complet de la norma «la llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell». El mateix
haurà d'aparéixer en la fórmula promulgatòria .
A l'inici de la part dispositiva s'ha de començar amb el verb en majúscula «DECRETE» i no amb el substantiu
«DECRET»
En els articles 4 i 6, que regulen la composició de la comissió interdepartamental i del Comité Tècnic del Pla
estratègic de la indústria valenciana, se suggerix incloure un apartat on s'establisca la paritat entre hòmens i
dones en la seua composició.
També es convenient regular el règim de substitució.
Es preveu que la Comissió Interdepartamental puga «acordar la modificació de la composició del Comité
Tècnic del Pla estratègic de la indústria valenciana» (art. 6.4). Cal tindre en compte que la modificació dels
òrgans col·legiats ha de dur-se a terme de la mateixa manera disposada per a la seua creació, sense perjuí
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d'una possible habilitació normativa del Consell en favor de la persona titular de la Conselleria competent
en matèria d'indústria per a aprovar la dita modificació.
En la disposició addicional única regla de no gasto, resulta més precís substituir «a la conselleria amb
competència en matèria d'indústria» per «Generalitat».
No s'ha previst en la norma com a disposició addicional, si és el cas, la habilitació normativa per a facultar a
la persona titular de la Conselleria competent en matèria d’indústria per a dictar tots les disposicions que
requerisca el desplegament i l’execució d’aquest decret.
Finalment falta afegir una disposició final d'entrada en vigor de la norma, amb la redacció següent: «Aquest
decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana».

EL SOTSSECRETARI
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