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Ref: DGTP/SPCSC/DI
Assumpte: Informe necessitat i oportunitat Decret Consell Participació

INFORME SOBRE LA NECESSITAT I OPORTUNITAT DEL PROJECTE DE DECRET, DEL
CONSELL, PEL QUAL ES REGULA EL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE
LA COMUNITAT VALENCIANA

En compliment del que preveu el punt primer de l'article 43.1.a de la Llei 5/1983 de 30 de
desembre del Consell, i en l'article 39.2 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma,
l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, en els que
s'establix que en l'elaboració dels reglaments haurà d'incorporar-se a l'expedient del projecte de
disposició un informe sobre la necessitat i l'oportunitat del projecte, la Direcció General de
Transparència i Participació,
INFORMA
El projecte de Decret, del Consell, pel qual es regula el Consell de Participació Ciutadana
de la Comunitat Valenciana, justifica la seua necessitat i oportunitat en regular el funcionament
d'aquest òrgan consultiu, que va ser creat per la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de
Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana i que encara no
s'havia realitzat, tot i el temps transcorregut des de l'aprovació de la norma.
Un dels objectius prioritaris de la Generalitat és fomentar la participació social de la ciutadania
com a mecanisme d'integració i de millora de la qualitat de la vida democràtica. Així es complix el
mandat de l'Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana que disposa en l'article 9.4 que “tots els
valencians tenen dret a participar de forma individual, o col·lectiva, en la vida política, econòmica,
cultural i social de la Comunitat Valenciana. La Generalitat promourà la participació dels agents
socials i del conjunt de la societat civil en els assumptes públics”.
La Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació
Ciutadana de la Comunitat Valenciana establix, en el seu títol V, el règim jurídic regulador de la
participació ciutadana, amb l'objecte de promoure i fomentar la participació, tant individual com
col·lectiva, en els assumptes públics, regulant les relacions de la Generalitat amb la ciutadania i amb
les organitzacions i entitats que conformen la societat civil de la Comunitat Valenciana.
En l'article 49 de l'esmentada norma es crea el Consell de Participació Ciutadana, com a òrgan
consultiu de l'administració de la Generalitat, amb la finalitat d'impulsar la trobada entre la
Generalitat, la societat civil i la ciutadania, facilitant la seua comunicació i remetent a un posterior
desplegament reglamentari la seua organització i règim de funcionament.
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És per tant necessari configurar el Consell de Participació Ciutadana, com a òrgan col·legiat, i
com un autèntic espai de debat i col·laboració del conjunt de les institucions i entitats ciutadanes de la
Comunitat Valenciana, a fi que estes debaten i intercanvien parers sobre el disseny de les polítiques
públiques de la Generalitat, dibuixant un nou camí cap a la democràcia deliberativa.
Una democràcia deliberativa que entén que la millor decisió sempre és la dialogada, fruit de
l'argumentació pública que utilitza el coneixement per a convéncer i no fuig sinó que busca el contrast
de la diversitat i la crítica creuada. I que, per tant, avança cap a la codecisió en aquells àmbits en què
hi ha experiències madures, consolidades i organitzades de la societat civil.
Això comporta la necessitat d'introduir diversos elements, com l'exigència d'igualtat de
gènere, la sensibilitat pels equilibris territorials i la diversitat d'àmbits d'actuació en la composició de
l'òrgan, a fi de trobar un contrapés entre representants de les institucions públiques, consells
preexistents i representants de la societat civil, així com l'establiment d'una estructura de
funcionament més àgil amb la possibilitat de la creació de comissions tècniques i grups de treball.
Per últim, assenyalar que la Direcció General de Transparència i Participació és el centre
directiu de la Conselleria que programa i executa les polítiques del Consell i exercix les seues
competències en matèria de transparència en l'activitat pública i participació de la societat civil i
ciutadana, de conformitat amb el que establix el Decret 160/2015, de 18 de setembre pel qual s'aprova
el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació.
Finalment, la disposició final primera de la mencionada Llei 2/2015 assenyala que el Consell
haurà d'aprovar els desenrotllaments reglamentaris previstos en la Llei.
El que s'informa als efectes oportuns.

València, 22 de juny de 2016
LA DIRECTORA GENERAL
DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
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