Direcció General de Transparència i Participació
Passeig de l'Albereda, 16
46010-València

Ref.: DGTP/SPCSC/DI/JD
Assumpte: Valoració processos participatius Decret Consell Participació

VALORACIÓ GLOBAL DELS PROCESSOS D'INFORMACIÓ PÚBLICA I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA REALITZATS DURANT L'ELABORACIÓ I TRAMITACIÓ DEL PROJECTE
DE DECRET, DEL CONSELL, PEL QUAL ES REGULA EL CONSELL DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

1.- Antecedents
El projecte de Decret, del Consell, pel qual es regula el Consell de Participació Ciutadana
de la Comunitat Valenciana, pel qual es desenrotlla reglamentàriament l'article 49 de la Llei 2/2015,
de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (d'ara
en avant, Llei 2/2015, de 2 d'abril), s'ha sotmés als processos participatius que s'exposen a continuació.
Segons el que disposa l'article 43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i en
l'article 52 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, es va obrir un període
d'informació pública de quinze dies hàbils, per mitjà de la publicació, en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana número 7818, de 30 de juny de 2016, del corresponent anunci.
Simultàniament, es va obrir un procés de participació ciutadana, previst en l'article 47 de la
Llei 2/2015, de 2 d'abril, per mitjà de la creació d'un fòrum de participació, a què es va poder accedir
per mitjà d'un bàner publicat tant en la pàgina web de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat
Social, Participació i Cooperació, com en el Portal de Transparència de la Generalitat (gva Oberta).
Estos processos es van obrir amb la intenció de facilitar el màxim possible que la ciutadania
poguera accedir al projecte i realitzar les seues observacions, per registre d'entrada, correu electrònic,
o a través del mencionat fòrum.
El termini va romandre obert des de l'1 al 18 de juliol de 2016, ambdós inclosos.
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2.- Al·legacions proposades
Una vegada finalitzat el temps habilitat per a consultes, es van rebre les següents observacions
i suggeriments, totes elles a través del fòrum de participació:

Número

Autor

Categoria

Contingut
Que s'introduïsca un nou subapartat després de

1

Ciutadà

la lletra o), de manera que s'incloga com a

Articule 4.
Composició

membre del Consell a un o una persona
representant del Consell de l'Alumnat de cada
una de les universitats públiques.
Que s'incorpore un nou epígraf, per a incloure en
la composició del Consell un o una representant

2

Ciutadana

Articule 4.

del Consell Assessor i de Participació del Medi

Composició

Ambient, regulat per Decret 5/2016, de 22 de
gener, del Consell (DOCV núm. 7705 de
26.01.2016).

3

Ciutadà

Article 5.

Es considera que no estan representades en este

Nomenament i

Decret, les dos entitats amb major percentatge

cessament dels i de població associada, les entitats esportives i
de les membres. les entitats culturals.
Que s'introduïsca una persona en representació

Federació
d'Associacions de
4

Ciutadans Majors de
la Comunitat
Valenciana (CIMA)

de les persones majors de la Comunitat
Valenciana, bé a través del Consell Valencià de

Article 4.
Composició

Persones Majors, regulat per Llei 9/2004, de 7
de desembre, de la Generalitat (DOCV núm.
4899 de 09.12.2004), o les seues entitats
representatives com CIMA.
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3.- Al·legacions acceptades
Una vegada valorades les aportacions rebudes, s'ha decidit acceptar la segona i la quarta
contribucions, al considerar convenient i adequat la incorporació com a vocals a la composició del
Consell de Participació, d'un representant d'estos òrgans, regulats per mitjà de decrets de la Generalitat
i configurats com a instruments de participació, consulta i assessorament en les polítiques públiques
d'esta. D'esta manera, es modifica l'article 4 (Composició), en el seu apartat primer. D'esta manera, es
reanomena l'antiga lletra o) que passa a ser lletra q). Així mateix, s'introduïxen dos nous epígrafs amb
el contingut següent:
o) Un o una representant del Consell Assessor i de Participació del Medi Ambient.
p) Un o una representant del Consell Valencià de Persones Majors.
Tenint en compte, estos canvis, es modifiquen les referències que en el text es feien a l'article
4 (Composició), apartat primer, la lletra o), canviant-se per la lletra q), de manera que no afecte el
sentit del text.
3.- Al·legacions no acceptades
No s'accepten les al·legacions que proposen la inclusió de representació de l'alumnat de les
universitats públiques, entitats esportives i entitats culturals.
Considerem que la representació d'estos col·lectius formaria part de la quota de vocals
reservada a les entitats ciutadanes, per la qual cosa si és el cas les entitats esportives, culturals i de
l'alumnat que així ho desitgen poden presentar la seua candidatura al procediment d'elecció establit en
l'article 5 del decret.
4.- Conclusions

Una vegada finalitzat el procés de participació ciutadana del projecte de Decret, del Consell,
pel qual es regula el Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, s'han rebut
quatre aportacions, de les que s'han acceptat dos. Això ha suposat incloure dos vocalies més en el
Consell de Participació Ciutadana, una en representació del Consell Assessor i de Participació del
Medi Ambient i una altra en representació del Consell Valencià de Persones Majors.
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Independentment de les aportacions realitzades i seguint l'observació essencial del Dictamen
345/2016, del Consell Jurídic Consultiu, de data 30 de juny de 2016, relatiu al projecte de Decret, del
Consell, pel qual es regulen els centres valencians en l'exterior (tramitat per esta Direcció General) es
modifica l'article 6, en el seu apartat tercer, que queda amb el tenor següent:
“
Les reunions del Ple podran celebrar-se per mitjans electrònics, sempre que s'assegure la
identitat dels i les membres o dels seus suplents, el contingut de les seues manifestacions, el moment
en què estes es produïxen, així com la interactivitat i intercomunicació entre les persones participants
en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre altres, es consideraran inclosos
entre els mitjans electrònics vàlids el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències.
Els equips i programes utilitzats per a la celebració de la sessió en esta modalitat seran definits en
coordinació amb l'òrgan competent en matèria de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
de la Generalitat. La Secretaria del Consell adoptarà les mesures pertinents per a garantir la unitat
de l'acte”.

És tot el que s'ha d'informar.

València, 27 de juliol de 2016
LA DIRECTORA GENERAL
DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
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