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Assumpte: Valoració informe advocacia Decret Consell Participació

VALORACIÓ DE L'INFORME DE L'ADVOCACIA 66/16 RESPECTE 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 a informe de l'advocacia, d'acord amb l'article 43.1.e
de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell i amb l'article 53.3 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.- Observacions al contingut del projecte
Una vegada analitzades les observacions al contingut del projecte per part de l'advocacia,
s'accepten tots els suggeriments realitzats, la qual cosa suposa la modificació de l'articulat en les
qüestions següents:

Article
Article 1

Modificació
➢

Es canvia el títol, afegint “objecte”.

➢ S'afig un apartat 1 on es definix l'objecte del decret, renumerant-se els
altres.
Article 3

Article 4

➢

Es canvia el títol, afegint “composició”.

➢

En el punt 1 s'aclarix la composició del Ple.

➢

Es canvia el títol.

➢

S'aclarix la redacció del punt 1.

➢

En la lletra b), de l'apartat 1, es té en compte la possibilitat de la inexistència de
secretaria autonòmica en la matèria.

➢

En les lletres d) a r) s'unifica la nomenclatura, de manera que s'especifica sempre
“un o una vocal a proposta de”.

➢

S'aclarix la redacció de la lletra s).
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Article

Modificació
➢

En la lletra d), de l'apartat 4, es completa la redacció referent a altres funcions de
la secretaria.

➢

Se suprimix la referència al Decret 24/1997, d'11 de febrer, d'indemnitzacions,
canviant-ho per una referència genèrica respecte d'això.

Article 5

➢

Es canvia la referència a “membres” per “vocals”.

➢

En l'apartat 3.b.5º) s'especifica quan comença a comptar el termini per a la
presentació de candidatures.

➢

En l'apartat 5.c) es concreta el procediment de cessament per voluntat pròpia dels
i les vocals.

Article 6

➢

De nou s'especifica la composició del Ple.

➢

Es canvia la referència errònia a l'article 3 pel 2.1.

➢

En l'apartat 6 es completa amb que la persona que ostente la secretaria no tindrà
dret de vot.

3.- Conclusions

Una vegada emés l'informe de l'advocacia respecte del projecte de Decret, del Consell, pel
qual es regula el Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, s'han introduït tots
els suggeriments emets sobre el contingut del projecte. A més, en l'apartat 4.1.c) s'ha introduït
referència expressa a què hi haurà un o una vocal a proposta de la Presidència de la Generalitat,
seguint les al·legacions rebudes en data 22 de setembre de 2016.

És tot el que s'ha d'informar.

València, 5 d'octubre de 2016
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