CONVOCATÒRIA DE CANDIDATURES PER A FORMAR PART DE LES VOCALIES DEL
CONSELL VALENCIÀ DE RESPONSABILITAT SOCIAL, PREVISTES EN L'ARTICLE 3, APARTAT
1.F), DEL DECRET 30/2020, DE 28 DE FEBRER, DEL CONSELL
De conformitat amb el que es disposa en l'apartat 4 de l'article 4 del Decret 30/2020, de 28 de febrer,
del Consell, pel qual es regula la composició, organització i funcionament del Consell Valencià de
Responsabilitat Social (DOGV num. 8763, de 16.03.2020), es convoca la presentació de
candidatures per a formar part de les sis vocalies del Consell Valencià de Responsabilitat
Social, previstes en l'articule 3, apartat 1.f), en representació de les organitzacions i institucions
amb representativitat en l'àmbit de la responsabilitat social i de l'economia social en la
Comunitat Valenciana.
La presentació de candidatures es realitzarà conforme a les següents instruccions:
1º. Podran presentar candidatures per a les vocalies previstes en l'articule 3, apartat 1.f), del Decret
30/2020, de 28 de febrer, del Consell, les organitzacions no governamentals que reunisquen, entre
altres, els següents criteris: experiència i actuació en diferents aspectes de la responsabilitat social,
dimensió geogràfica de les seues activitats i volum de recursos destinats a aquestes. També es
tindrà en compte per a aquestes vocalies, entre altres, a les associacions, consells o organitzacions
dels camps del consum, el comerç just, el medi ambient, la discapacitat/diversitat funcional, i la
cooperació internacional.
2º. La candidatura es formalitzarà mitjançant una sol·licitud presentada per mitjans electrònics, tal
com es preveu en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, mitjançant el model normalitzat de la Conselleria de Participació,
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica (procediment Z-Sol·licitud general d'iniciació i
tramitació telemàtica de procediments), disponible en la seu electrònica de la Generalitat a través del
següent link:
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18497&version=amp
3º. Al costat de la sol·licitud s'adjuntarà la següent documentació:
a) Còpia dels estatuts de l'entitat candidata així com certificació de la inscripció en el Registre
corresponent, en funció de la mena d'entitat o organització de què es tracte.
b) Informe justificatiu de les raons per les quals l'entitat considera que reuneix condicions per a
formar part de les vocalies del Consell Valencià de Responsabilitat Social, previstes en l'articule 3,
apartat 1.f), del Decret 30/2020, de 28 de febrer, del Consell.
Aquest informe podrà ser completat amb la documentació acreditativa o justificativa que es
considere convenient.
4º. El termini de presentació de candidatures finalitzarà el dia 15 de juny de 2020, inclòs.
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5º. Per a la selecció de les organitzacions que hagen presentat candidatures, es tindran com a
criteris de valoració la representativitat, la diversitat territorial que garantisca la representació de les
tres províncies de la Comunitat Valenciana, la diversitat sectorial, el caràcter transversal en el sentit
d'orientar la seua activitat amb caràcter global a activitats vinculades amb la responsabilitat social,
així com el prestigi en la matèria.
6º. El director general de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment d'Autogovern, a la
vista de totes les candidatures presentades, elevarà proposta de resolució a la consellera de
Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.
En l'article 3 del Decret 30/2020, de 28 de febrer, del Consell, s'estableix la composició del Consell
Valencià de Responsabilitat Social, en l'article 4 es regula el procediment per a la selecció de
vocalies, i en l'article 5 s'indica la designació i duració d'aquestes.
EL DIRECTOR GENERAL DE QUALITAT DEMOCRÀTICA,
RESPONSABILITAT SOCIAL I FOMENT DE L'AUTOGOVERN
Firmat per José Ignacio Pérez Rico el
02/06/2020 11:57:51

2

CSV:ZS9DX1UY-UEUCI8ZU-9BCSB5MV

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ZS9DX1UY-UEUCI8ZU-9BCSB5MV

