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

Ref.: DGTP/SPCSC/DI/JD
Assumpte: Valoració al·legacions conselleries Decret Consell Participació

VALORACIÓ DEL PROCÉS D'AL·LEGACIONS PER PART DE LA PRESIDÈNCIA DE LA
GENERALITAT I LA RESTA DE LES CONSELLERIES REALITZADES 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 al tràmit d'al·legacions per part de la Presidència de la
Generalitat i de les restants conselleries, per un període de 10 dies hàbils, d'acord amb l'article 43.1.b
de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell i amb l'article 40 del Decret 24/2009, de 13 de
febrer, del Consell, sobre la forma, estructura i procediment d'elaboració dels projectes normatius de la
Generalitat.
2.- Al·legacions proposades
Una vegada finalitzat el temps habilitat per a al·legacions, van arribar un conjunt de propostes
a la Direcció General de Transparència i Participació, exposant una sèrie d'observacions i
suggeriments que s'indiquen a continuació.
Presidència de la Generalitat, Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport no han presentat al·legacions dins del termini.

Autor
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat

Contingut
➢

No formula al·legacions.

➢

No formula al·legacions.

➢

Es proposa com a integrant d'una de les vocalies a un/una

i Polítiques Inclusives
Conselleria de Justícia, Administració
Pública, Reformes Democràtiques i
Llibertats Públiques
Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública

representant del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana
(D.G. d'Investigació; D.G. de Salut Pública; D.G. de
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Autor

Contingut
Farmàcia).
➢

Es proposa que es contemplen d'una manera explícita les
associacions i federacions d'associacions de pacients en la
redacció de l'article 5, apartat 3, lletra a (D.G. D'Investigació;
D.G. De Farmàcia).

➢

Es proposa

incloure

a les associacions sindicals i

empresarials en el Consell de Participació Ciutadana, les
comissions tècniques i grups de treball, com a integrants
(D.G. de Salut Pública).
Conselleria

d'Economia

Sostenible,

➢

No formula al·legacions.

➢

No formula al·legacions.

Sectors Productius, Comerç i Treball
Conselleria
Ambient,

d'Agricultura,
Canvi

Medi

Climàtic

i

Desenvolupament Rural
Conselleria

d'Habitatge,

Obres

➢ No formula al·legacions.

Públiques i Vertebració del Territori

3.- Al·legacions acceptades
Una vegada valorades les aportacions rebudes, s'ha decidit acceptar la incorporació com a
vocal a la composició del Consell de Participació, d'un o d'una representant del Consell de Salut de la
Comunitat Valenciana, regulat per mitjà de Decret 79/2015, de 22 de maig, del Consell (DOCV núm.
7532 de 25.05.2015), com l'òrgan superior col·legiat de caràcter consultiu de participació ciutadana en
el Sistema Valencià de Salut, adscrit a la secretaria autonòmica competent en matèria de sanitat.
A més, encara que no provinga de les al·legacions rebudes, es considera necessari i oportú per
part de la conselleria, que s'introduïsca un o una representant de la Plataforma del Tercer Sector de la
Comunitat Valenciana, que es constituïx com un fòrum comú de trobada, debat, defensa, acció i presa
de decisions de l'esmentat sector, a fi de dialogar i negociar proactivament amb les Administracions
Públiques en el seu àmbit d'actuació, en defensa i millora de l'estat del Benestar, així com les
polítiques de drets humans, igualtat, no discriminació...
D'esta manera, es modifica l'article 4 (Composició), en el seu apartat primer. Així, es
reanomena l'antiga lletra q) que passa a ser lletra s). En conseqüència, s'introduïxen dos nous epígrafs
amb el contingut següent:
q) Un o una representant del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana.
r) Un o una representant de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana.
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Tenint en compte, estos canvis, es modifiquen les referències que en el text es feien a l'article
4 (Composició), apartat primer, lletra q), canviant-se per la lletra s), de manera que no afecte el sentit
del text.
4.- Al·legacions no acceptades
No s'accepta l'al·legació que proposa la inclusió de representació explícita de les associacions i
federacions d'associacions de pacients.
Es considera que la representació d'estos col·lectius formaria part de la quota de vocals
reservada a l'article 5.3.a, en el seu apartat 8è: “Organitzacions i associacions d'atenció a persones
amb problemes de salut que treballen per la millora de la qualitat de vida de les persones afectades i
l'entorn familiar i social”, pel que si és el cas les associacions i federacions d'associacions de pacients
que aixina ho desitgen poden presentar la seua candidatura al procediment d'elecció establit en l'article
5 del decret.
No s'accepta l'al·legació que proposa la inclusió de representació explícita de les associacions
sindicals i empresarials.
Es considera que estos col·lectius estan ja representats en òrgans específics de participació
com la Mesa de Diàleg Social de la Comunitat Valenciana, definida en l'article 12 de la Llei 7/2015, de
2 d'abril, de la Generalitat, de Participació i Col·laboració Institucional de les Organitzacions sindicals
i Empresarials Representatives a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7501 de 09.04.2015) com
l'òrgan col·legiat sense personalitat jurídica, de participació institucional permanent, de caràcter
tripartit i paritari i constituït per representants del Consell i les organitzacions sindicals i
empresarials més representatives en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
A més, també es consideren inclosos en els Grups I i II del Comité Econòmic i Social de la
Comunitat Valenciana, regulat per Llei 1/2014, de 28 de febrer, de la Generalitat (DOCV núm. 7227
de 05.03.2014).
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4.- Conclusions

Una vegada finalitzat el procés de al·legacions a la Presidència de la Generalitat i a les
conselleries del projecte de Decret, del Consell, pel qual es regula el Consell de Participació
Ciutadana de la Comunitat Valenciana, s'han rebut aportacions per part de la Conselleria de Sanitat,
de les que s'han acceptat únicament una. A més, per part de la pròpia Conselleria de Transparència s'ha
proposat la inclusió d'una nova vocalia. Això ha suposat incloure dos vocalies més en el Consell de
Participació Ciutadana, una en representació del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana i una
altra en representació de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana.

És tot el que s'ha d'informar.

València, 09 de setembre de 2016
LA DIRECTORA GENERAL
DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
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