RESOLUCIÓ de la directora general de Participació Ciutadana per la qual s'inicia el
procediment de renovació dels vocals del Consell de CEVEX representants dels centres
valencians en l'exterior.
L'article 53.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i
Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, estableix que el règim, adscripció, composició i
funcionament del Consell de Centres Valencians en l'Exterior (CEVEX) es determinarà
reglamentàriament; aquesta previsió es compleix amb l'aprovació del Decret 94/2016, de 22 de
juliol, del Consell, per mitjà del qual es regulen els esmentats centres (d'ara en avant Decret
94/2016)
L'article 12.2 del Decret 94/2016 disposa que el Consell de CEVEX estarà adscrit a la conselleria
competent en matèria de relacions amb les comunitats valencianes en l'exterior, i actualment
aquesta competència s'exerceix per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i
Qualitat Democràtica, segons el Decret 105/2019, del Consell, pel qual s’estableix l'estructura
orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.
L'article 13 del Decret 94/2016 estableix la composició del Consell de CEVEX, que estarà format
per la Presidència, Vicepresidència, Vocalies,
a més de la Secretaria i el degà o degana del
Cos Consular amb veu però sense vot, i determina que la designació de les persones membres del
Consell de CEVEX representants dels centres valencians, s'efectuarà a instàncies del centre directiu
competent en les comunitats de persones valencianes en l'exterior perquè proposen les
candidatures que consideren.
En l'Annex I d'aquesta resolució s'estableix el nombre de representants, així com el llistat de
centres valencians en l'exterior de cada circumscripció.
D'altra banda, l'article 14 del Decret 94/2016 disposa que la duració del mandat dels seus
membres serà de tres anys, renovable per un sol període d'igual duració, excepte qui ho siga per
raó del càrrec.
Mitjançant la Resolució de 23 de gener de 2017, del conseller de Transparència, Responsabilitat
Social, Participació i Cooperació, van quedar designades i nomenades les persones que componen
el Consell de Centres Valencians en l'Exterior, i per tant el mandat finalitza el 22 de gener de 2020.
En conseqüència, i atenent a tot el que s'estableix en l'esmentat Decret 94/2016, una vegada
informat el Consell CEVEX en la sessió celebrada el 26 de novembre de 2019, procedeix iniciar el
procediment de renovació del mandat de les vocalies del Consell de Centres Valencians en
l'Exterior de la Comunitat Valenciana.
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Per tot el que s'ha exposat anteriorment,

RESOLC
Primer. Iniciar el procediment de renovació de les vocalies del Consell de CEVEX representants
dels centres valencians en l'exterior, que s'efectuarà d'acord amb el següent procediment:
En el termini d'un mes a partir de la publicació d'aquesta resolució (fins al dia 10 de gener inclusivament) en
la web de la Conselleria http://www.cevex.gva.es/va/consejo-de-cevex, cada centre podrà presentar com a
màxim dues candidatures:
1.- Una candidatura per a optar a vocal en representació dels centres de la seua circumscripció. La
candidatura estarà formada per dues persones, (un home i una dona) a l'efecte de garantir el principi de
representació equilibrada en la composició del Consell, i que seran triades conformement a les seues pròpies
normes de funcionament.
2. Una candidatura per a optar a vocal en representació de les persones joves associades de tots els centres.
La candidatura estarà formada per dues persones joves, (un home i una dona, fins a 30 anys d'edat) a l'efecte de
garantir el principi de representació equilibrada en la composició del Consell, triades conformement a les seues
pròpies normes de funcionament.
Per a ser inclòs en la relació de candidatures, cada centre haurà de remetre a la Direcció General de
Participació Ciutadana, per correu electrònic dirigit a servicioparticipacion@gva.es, l'acord de designació de les
persones candidates a vocal del Consell, en representació dels centres de la seua circumscripció, i l'acord de
designació de les persones candidates a vocal en representació de les persones joves associades. En l'acord haurà
de fer-se constar expressament el nom i cognoms de les persones triades, així com el número de document
d'identitat personal o passaport, adreça de correu electrònic i número de telèfon de cadascuna d'elles. Per a això
es facilita un model d'acord en l'Annex II d'aquesta resolució.
Una vegada finalitzat el termini per a la recepció de les candidatures, la direcció general comunicarà per
correu electrònic als centres de cada circumscripció la relació de candidatures rebudes, perquè cadascun d'ells
procedisca a l'elecció d'aquestes. Per a això, els centres valencians en l'exterior disposaran d'un termini de 15
dies naturals per a remetre l'acord signat per la presidència i la secretaria del centre indicant el resultat de la
votació. A més, aquesta comunicació es publicarà en la pàgina web de la Conselleria de Participació,
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.
En cada circumscripció en què es designe més d'una persona representant (Espanya i Amèrica del Sud)
s'haurà de garantir el principi de representació equilibrada entre dones i homes; per a això, la Direcció General
de Participació Ciutadana, designarà per sorteig, entre les candidatures proposades per aquells, quines
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circumscripcions tindran com a persona titular un home, i quines circumscripcions seran representades per una
dona, quedant la persona candidata alternativa com a suplent.

Segon. Donar publicitat a la iniciació del procediment mitjançant la seua publicació en la pàgina
web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i concedir
el termini d'un mes a partir de l'endemà al de la seua publicació per a la presentació de
candidatures, com a pas previ a la continuació del procediment.

La directora general de Participació Ciutadana

Firmat per María Jesús Pérez Galant el
10/12/2019 10:06:24
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