RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I
QUALITAT DEMOCRÀTICA SOBRE DESIGNACIÓ DE LES VOCALIES DEL CONSELL
VALENCIÀ DE RESPONSABILITAT SOCIAL.
En el DOGV núm. 8763, de 16 de març de 2020, es va publicar el Decret 30/2020, de 28 de febrer,
del Consell, pel qual es regula la composició, organització i funcionament del Consell Valencià de
Responsabilitat Social.
En l'article 3.1 s'estableix la composició del Consell Valencià de Responsabilitat Social, configurant
en els seus apartats c), d), e) i f), quatre grups integrats cadascun per sis vocalies.
En l'article 4 s'estableix el procediment de selecció de les vocalies dels citats grups.
Les sis vocalies del grup c) estan designades conforme a la representació expressament establida
en el citat article 3.1, per la qual cosa escau resoldre la designació de les vocalies dels grups d), e) i
f).
En l'article 5.1 s'estableix que la designació de les vocalies del Consell es realitzarà per la persona
titular de la conselleria amb competències en responsabilitat social, i es farà pública en el Portal de
transparència de la Generalitat, “GVA Oberta”.
Per tot l'exposat, i a proposta del director general de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i
Foment de l'Autogovern, atenent tant les candidatures presentades, com a la representació de
diversos col·lectius, a la seua implantació territorial, la diversitat sectorial i el prestigi en la matèria,
RESOLC
Designar les vocalies següents del Consell Valencià de Responsabilitat Social:
PRIMER. En el grup d), en representació de les organitzacions empresarials més representatives:
-Quatre vocalies en representació de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana
(CEV).
-Una vocalia en representació de l’Associació de Treballadors Autònoms (ATA).
-Una vocalia en representació de la Unió d'Associacions de Treballadors Autònoms i Emprenedors
(UATAE).
SEGON. En el grup e), en representació de les organitzacions sindicals més representatives:
- Tres vocalies en representació de la CONFEDERACIÓ SINDICAL DE COMISSIONS OBRERES
DEL PV (CS de CC.OO. - PV).
- Tres vocalies en representació de la UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DEL PV (UGT - PV).
TERCER. En el grup 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:
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- Associació de consumidors i usuaris en acció (FACUA)
-Unió de Consumidors
-Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (CONCOVAL)
-Fundació ÈTNOR
-Comité d'entitats representants de persones amb discapacitat de la CV (CERMI)
-Coordinadora valenciana d'organitzacions no governamentals per al desenvolupament (CVONGD)
QUART. Cadascuna de les vocalies designades comunicarà, com més prompte millor, el nom de la
persona que la representarà en el Consell Valencià de Responsabilitat Social, havent de realitzar-se
la comunicació a l’adreça de correu electrònic següent: calidaddemocratica@gva.es
Publiqueu la present resolució en el Portal de Transparència de la Generalitat, “GVA Oberta”.
LA CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA,
COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA
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