Exp. Núm.: 2-122/2016SCA
JFV/VF/af
Assumpte: Projecte de decret del Consell, pel qual s'aprova el reglamento pel
qual es regulen les actuacions arqueològiques en la Comunitat Valenciana així
com les condicions de custòdia, trasllat, entrega, depòsit, investigació,
restauració i difusió dels materials de naturalesa arqueològica depositats en els
museus integrants del Sistema Valencià de Museus.
INFORME
Examinat l’assumpte dalt referenciat, la Sotssecretaria de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, informa el següent:
Primer
El projecte de decret té com a objecte aprovar el reglament pel qual es regulen
les actuacions arqueològiques en la Comunitat Valenciana així com les
condicions de custòdia, trasllat, entrega, depòsit, investigació, restauració i
difusió dels materials de naturalesa arqueològica depositats en els museus
integrants del Sistema Valencià de Museus.
Segon
Obren en l’expedient els documents següents: 1) Informe de l’Advocacia
General, 2) Informe de necessitat i oportunitat, 3) Informe econòmic, 4) Informe
sobre afectació a aplicacions informàtiques, 5) Informe sobre l’impacte per raó
de gènere, 6) Informe sobre reunions sectorials, 7) Resolució d’iniciació de
l’expedient, 8) Informes sobre l'impacte de la normativa en la infància i en
l'adolescència així com en la família, 9) Memòria econòmica elaborada pel
Servei de Programació Econòmica i Pressupostos, 10) Informe de la Direcció
General de Pressupostos, 11) Informe d'Anàlisi d'Administració Electrònica i
informe del art. 94 del Decret 220/2014, de la Direcció General de Tecnologies
de la Informació i les Comunicacions, 12) Informe de Presidència sobre
l'afectació a les atribucions de altes conselleries, 13) Informe de no afectació a
la competitivitat, 14) Informe de la Conselleria de Justícia, Administració
Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, 15) Informe del
Consell Valencià de Cultura, 16) Informe de la Comissió Delegada d'Inclusió i
Drets Socials 17) Text del projecte normatiu.
Tercer
Per tot això, i als efectes assenyalats en l’article 69.2.d) de la Llei 5/1983, de 30
de desembre, del Consell, no s’adverteix inconvenient per a la seua elevació al
Consell.
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