CONSELL VALENCIÀ DE LES
MIGRACIONS

NORMATIVA I SEU ELECTRÒNICA
• DECRET DE CREACIÓ
• DECRET 31/2022, de 25 de març, del Consell, pel qual es crea el Consell Valencià de les Migracions
(DOGV 01.04.2022)
• PROCEDIMENT DE DESIGNACIÓ I SELECCIÓ DE VOCALIES
• RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableix
el procediment de designació i selecció de vocalies del Consell Valencià de les Migracions
(DOGV 19.10.2022)

• ENLLAÇ PER A LA TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE VOCALIES SOCIALS
• https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22910
• TERMINI DE DESIGNACIÓ O PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES/AVALS: 1 mes. FINS EL 21 DE NOVEMBRE (INCLÓS)

PROCEDIMENT DE DESIGNACIÓ I SELECCIÓ DE
VOCALIES DEL CVM
❑ PER DESIGNACIÓ
- VOCALIES INSTITUCIONALS: GVA, FVMP, DELEGACIÓ DE GOVERN.
- VOCALIES SOCIALS: PATRONAL I SINDICATS, PERSONA MIGRANT MENOR
D’EDAT SENSE REFERENT FAMILIAR (DGIA), ACNUR.
❑ PER SELECCIÓ
- VOCALIES SOCIALS:

✓ Entitats que treballen en l’àmbit de la migració amb implantació en dues
províncies de la CV
✓ Entitats que treballen en l’àmbit de la migració amb implantació local
✓ Col·lectius de persones migrants

✓ Entitats de defensa de drets de la infància, en el marc del Pacte per la
Infància

❑ PER DESINSACULACIÓ: PERSONES MIGRANTS

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE VOCALIES
SOCIALS SEGONS CRITERIS DE
REPRESENTATIVITAT
Quines són les vocalies per àmbits d’actuació?
• Entitats que treballen en l’àmbit de la migració amb implantació en dues províncies de la CV (5)

• Entitats que treballen en l’àmbit de la migració amb implantació local (5)
• Col·lectius de persones migrants (6)
• Entitats de defensa de drets de la infància, en el marc del Pacte per la Infància (1)
MOLT IMPORTANT: SOLAMENT ES POT INDICAR 1 ÀMBIT D’ACTUACIÓ.
Cada candidatura inclourà titular i suplent (almenys una dona).

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE VOCALIES
SOCIALS SEGONS CRITERIS DE
REPRESENTATIVITAT
• Quins criteris s’utilitzaran en cas que hi haja més d’una candidatura per a
una mateixa vocalia?
PER ORDRE (EN CASCADA):
1) Presència i preferència de persones migrants ( = per nacionalitat o
origen, també aquells de segona generació o nacionalitzats)
2) Nombre d’avals
3) Presència i preferència de dones
4) Presència i preferència de persones de menor edat (= més joves)

En la pràctica: ORDRE DE CRITERIS
Presència de persones migrants: les candidatures amb dos persones migrants (titular i suplent) tindran preferència
sobre les candidatures amb una persona migrant (titular o suplent) i aquestes la tindran sobre les candidatures
sense cap persona migrant.

(Si hi ha empat) Preferència de persones migrants: les candidatures on la persona migrant siga titular tindran
preferència sobre les candidatures on la persona migrant siga suplent.
(Si persisteix l’empat) Nombre d’avals (vàlids) rebuts d’altres entitats amb capacitat d’elevar propostes en el mateix
àmbit.
(Si persisteix l’empat) Presència de dones ( = que en el punt 1).
(Si persisteix l’empat) Preferència de dones ( = que en el punt 2).

(Si persisteix l’empat) Presència de persones de menor edat: es considerarà l’edat de les dos persones candidates
(titular i suplent), tenint preferència les candidatures amb una edat mitjana més baixa.
Preferència de persones de menor edat: es considerarà l’edat de la persona candidata titular, tenint preferència la
més jove.

CRITERIS CORRECTORS PER A GARANTIR LA
REPRESENTATIVITAT
5 entitats que treballen en l’àmbit de la migració amb
implantació en 2 províncies de la CV
mínim 1
especialitzada en Protecció Internacional
5 entitats que treballen en l’àmbit de la migració amb
implantació local (5)
mínim 1 de cada província
6 col·lectius de persones migrants
mínim 1
per cada continent d’origen (Europa, Àfrica, Àsia i
Amèrica)

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE VOCALIES
SOCIALS SEGONS CRITERIS DE
REPRESENTATIVITAT
• Quines condicions s’han de complir per a 1) presentar
candidatura o 2) avalar? ALMENYS UNA DE LES SEGÜENTS:
• Formar part de la CM o haver participat en l’EVM

• Ser beneficiària d’alguna subvenció per part d’una AP
valenciana per a algun projecte vinculat a l’àmbit en el qual
presenta candidatura en la CV en els 3 últims anys i no ser
deutora de reintegrament
• Acreditar trajectòria i activitat públiques

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE VOCALIES SOCIALS
SEGONS CRITERIS DE REPRESENTATIVITAT
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

• Formulari de presentació de
candidatures
• Documentació que acredite el
compliment de les condicions
exigides
• Certificat que acredita que l’òrgan
de govern de l’entitat ha decidit
presentar la candidatura per a la
vocalia social corresponent
• Acceptació de les persones
candidates, titular i suplent

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE VOCALIES SOCIALS
SEGONS CRITERIS DE REPRESENTATIVITAT
DOCUMENTACIÓ OPCIONAL

• Formulari de presentació
d’avals
SI ES PRESENTA EL FORMULARI,
OBLIGATÒRIAMENT PER CADA AVAL:

• Certificat que acredita que
l’òrgan de govern de
l’entitat ha decidit avalar
una altra del seu àmbit
d’actuació
• Documentació que acredite
el compliment de les
condicions exigides

Sobre els avals…
• No són de presentació obligatòria. Serviran en cas que hi haja més candidatures que vocalies
com a segon criteri de selecció.
• Per a poder avalar, les entitats hauran de complir alguna de les condicions exigides.
• Les entitats no podran avalar cap candidatura a la vocalia a què postulen persones
candidates.

• Les entitats solament podran avalar la candidatura d’altres entitats dels mateixos àmbits
d’actuació.
• Les entitats solament podran avalar una única candidatura en cada àmbit d’actuació.

• En cas de concurrència d’avals, prevaldrà l’aval signat en data (dia i hora) posterior.
RECORDEU QUE… ELS ÀMBITS D’ACTUACIÓ SÓN:
✓
✓
✓
✓

Entitats que treballen en l’àmbit de la migració amb implantació en dues províncies de la CV
Entitats que treballen en l’àmbit de la migració amb implantació local
Col·lectius de persones migrants
Entitats de defensa de drets de la infància, en el marc del Pacte per la Infància

Sobre els avals…

▪ Tots els avals hauran d’estar
relacionats en la
candidatura (Apartat F)
▪ En cas que amb posterioritat
a la presentació de la
candidatura s’obtingueren
avals s’haurà de presentar
nova sol·licitud amb la
relació de tots els avals (FINS
AL 21 DE NOVEMBRE).

▪ Una candidatura posterior
anul·larà l’anterior, amb la
qual cosa, s’haurà de
incloure tota la informació

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE VOCALIES SOCIALS
SEGONS CRITERIS DE REPRESENTATIVITAT

Finalitzat el termini de presentació de candidatures i avals:

❑ Se sol·licitarà l’ esmena d’aquells requisits obligatoris no acreditats
(10 dies hàbils), però no dels avals, ja que són mèrits.
❑ Si no s’acrediten els requisits obligatoris en el termini indicat, es
declararà el desistiment.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE VOCALIES
SOCIALS PER DESINSACULACIÓ
• Persones migrants (5): SOLAMENT PERSONES FÍSIQUES
- Menors de 18 anys
• 1 per cadascun dels següents trams d’edat
- De 18 a 30 anys
• S’autopostulen, presentant el formulari específic - De 31 a 50 anys
- De 50 a 65 anys
- Majors de 65 anys

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE VOCALIES
SOCIALS PER DESINSACULACIÓ
NO AVALS
• Condició de persona migrant
• Edat
• Residència

S’acreditaran mitjançant
documentació amb
validesa oficial

Finalitzat el termini de presentació de propostes:
❑ Se sol·licitarà l’esmena d’aquells requisits obligatoris no acreditats (10 dies

hàbils).
❑ Si no s’acrediten els requisits obligatoris en el termini indicat, es declararà el
desistiment.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE VOCALIES
SOCIALS PER DESINSACULACIÓ
• La desinsaculació es farà en audiència pública, que serà anunciada amb una
antelació mínima de 72 hores en l’apartat del Consell Valencià de les
Migracions del web de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives:
https://inclusio.gva.es/va/web/igualdad-diversidad/consell-valenciade-les-migracions

• La desinsaculació es farà per trams d’edat, de menor a major:
La primera persona que resulte triada serà la titular.
La persona suplent serà la següent triada del mateix gènere.
En el moment en què dos trams d’edat tinguen representants que no
siguen dones, en la resta es triaran només representants dones, sempre
que hi hagen candidates.

CONSELL VALENCIÀ DE LES
MIGRACIONS

