Sotsdirecció General d’Atenció a la Ciutadania,
Qualitat i Inspecció de Serveis
Paseig l'Albereda, 16
46010 VALÈNCIA
Tel. 012

ACTUACIÓ ORDINÀRIA PREVISTA EN EL PLA DE LA IGS (2016-2017)
Àrea del pla:
ACTUACIÓ V.7. BON GOVERN I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Número i denominació de l'actuació en el pla:
15.PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Objecte de l’actuació:
Analitzar l'activitat desplegada pels òrgans consultius i de participació de la Generalitat, comprovant el
compliment dels seus objectius i el seu règim jurídic de funcionament, analitzant la seua utilitat i grau de
participació dels sectors representats en cada u, freqüència de les reunions, comunicació entre els seus
membres, etc.
D'acord amb les competències atribuïdes a la Inspecció General de Serveis, l'àmbit d'actuació se
circumscriu al de l'administració de la Generalitat, en concret als òrgans consultius i de participació en les
polítiques sectorials del Consell (salut, educació, benestar social, joventut, protecció del medi ambient,
dels consumidors…etc.), sempre que formen part dels mateixos, associacions o col·lectius de
representació ciutadana.
Naturalesa de l'actuació:
Investigació i informe.
Data emissió informe:
5 de febrer de 2018
Resultats de l'actuació:

CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
Quadro resum sobre els principals indicadors de participació i funcionament dels òrgans.

ÒRGAN
MESA SOCIAL
EMERGENCIES
VALENCIANA

DE PROTECCIÓ CIVIL I
DE
LA
COMUNITAT

%
Representació
Ciutadania

Núm.
Compliment Assistència
sessions
règim sessions represent.
celebrades
Ciutadania
(2014/2017)

50%

PENDENT DE CONSTITUIR

CONSELL VALENCIÀ DE BENESTAR SOCIAL

70%

cap

NO

CONSELL VALENCIA DE PERSONES MAJORS

30%

8

SI

Parcial

CONSELL VALENCIÀ DE LA DONA

40%

2

(*)

Parcial

CONSELL VALENCIA DE LA JOVENTUT

70%

4 Assemblea
7 Plenari EE

SI

Parcial

OBSERVATORI DE PUBLICITAT NO SEXISTA DE
LA COMUNITAT VALENCIANA

38%

1

(*)

Total

CONSELL ESCOLAR
VALENCIANA

COMUNITAT

20%

8

NO

Parcial

CONSELL DE SALUT DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

10%

6

NO

Parcial

COMITÉ DE PACIENTS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

50%

CONSELL DE CONSUMIDORES I USUARIS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

80%

7

SI

Parcial

CONSELL ASSESSOR I DE PARTICIPACIÓ DEL
MEDI AMBIENT

25%

8

NO

Parcial

CONSELL ASSESSOR D’HABITATGE DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

10%

1

NO

Parcial

CONSELL VALENCIÁ DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT

24%

4

NO

Total

DE

LA

PENDENT DE CONSTITUIR

(*)no està regulat règim de sessions.
Des d'un punt de vista conceptual, considerant els interessos a què es pretén obrir la participació
ciutadana en cada cas, pot afirmar-se que l'existència dels òrgans analitzats és important per a propiciar i
canalitzar esta participació en àmbits transcendentals. És per això que s'estima procedent que, pels
departaments competents, es realitzen les actuacions necessàries per a determinar el per què alguns dels
òrgans no es troben en funcionament i altres no tenen un funcionament normalitzat.
El període analitzat -de l'1 de gener de 2014 al 30 de juny de 2017, que representa tres anys i mig de
funcionament de l'òrgan- no és excessivament ampli però, segons l'opinió d'esta inspecció, permet situarse quant al compliment o no dels fins per als que van ser creats tots i cada un dels òrgans.
Excedix al objecte d'esta actuació i a les competències de la Inspecció General de Serveis proposar

mesures concretes dirigides a corregir el que des del nostre punt de vista són disfuncions de les vies
participatives que representen estos òrgans.
Com a única recomanació, esta inspecció proposa que l'informe siga traslladat al Consell de Participació
Ciutadana, regulat per Decret 190/2016, de 16 de desembre, que ha entrat en funcionament en 2017 i
que té com a finalitat:
a) Propiciar el reconeixement i la visibilitat dels moviments associatius més rellevants, possibilitant la
seua formació.
b) Impulsar la trobada entre l'administració de la Generalitat, la societat civil i la ciutadania, facilitant la
seua comunicació.
c) Propiciar la convergència d'organismes que agrupen diverses fórmules participatives i el llit d'iniciatives i
experiències.
d) Afavorir la democràcia deliberativa i participativa així com la codecisió en els àmbits en què siga
possible.
e) Millorar la transparència i el govern obert, i una democràcia de qualitat en l'àmbit de la Generalitat.
f) Col·laborar en el disseny i execució d'actuacions per a fomentar la participació i l'enfortiment del teixit
associatiu.
g) Establir llits de col·laboració amb altres òrgans de participació de la ciutadania existents en l'Estat
espanyol i la Unió Europea.
h) Crear les comissions tècniques i grups de treball que estime necessàries per a la realització de les
funcions assignades.
Cal fer constar que molts dels òrgans de participació analitzats estan representats en el Consell i que este
òrgan pot disposar de la informació necessària sobre nous vies de participació ciutadana que s'estan
desenvolupant que poden contribuir a contextualitzar, si és el cas, les consideracions exposades en este
informe sobre el funcionament dels òrgans avaluats.

