DIRECCIÓ GENERAL DE L’AGÈNCIA VALENCIANA
D’IGUALTAT EN LA DIVERSITAT

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
C/ De la Democràcia, 77
Torre 3, Planta 4ª
46018 València

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL DE L'AGÈNCIA VALENCIANA D'IGUALTAT
EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL S'ACORDA LA PUBLICACIÓ DE L'OBERTURA
D'UN NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES AL CONSELL
CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
De conformitat amb el Decret 102/2018, de 27 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei
8/2017, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat
Valenciana, en data 5/10/2018 es va publicar en el DOGV Núm. 8398/ 5/10/2018 la Informació
pública de l'obertura del termini per a presentar candidatures al Consell Consultiu Trans de la
Comunitat Valenciana.
Havent conclòs el termini de presentació de candidatures el passat 5 de novembre de 2018, s'ha
comprovat que les candidatures presentades no són suficients per a completar el nombre de
vocalies, així com les condicions de les mateixes que es demanden en el Capítol II del citat decret,
en els seus articles 12 al 25.
La constitució d'aquest òrgan consultiu i de participació amb les determinacions fixades en
l’esmentat Decret, tant en el nombre de vocalies com en les condicions de paritat i representativitat
territorial, necessàries per a complir la seua finalitat principal de realitzar l'avaluació i seguiment de
la Llei 8/2017, de la Generalitat, i possibilitar una participació majoritària de les associacions de la
societat civil que treballen en l'àmbit de la igualtat i no discriminació de les persones trans en totes
les funcions del citat consell, resulta una qüestió d'interés general.
Per tot el que s'ha exposat, de conformitat amb les atribucions conferides pel Decret 14/2018, de 23
de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència i
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives,
ACORDE
ÚNIC.- Obrir un nou termini de presentació de candidatures per a cobrir les vocalies necessàries per
al correcte funcionament del consell, en els seus tres tipus:
1. Les contemplades en l'article 18, lletra d) relatives a persones que s'hagen postulat per a ocupar
una de les vocalies (tres vocals).
2. Les contemplades en l'article 18, lletres f) relatives a associacions de mares, pares o familiars de
persones trans que compten amb seu en la Comunitat Valenciana (dues vocals).
3. Les contemplades en l'article 18, lletra g) relatives a associacions que tinguen entre les seues
finalitats la defensa dels interessos de les persones trans i que compten amb seu en la Comunitat
Valenciana (quatre vocals).
Les candidatures podran presentar-se des del 30/11/2018 fins al 14/12/2018 (tots dos inclosos).
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Telemàticament quan es presenten en representació de les entitats, a través del següent enllaç:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19820. En el cas de les candidatures
individuals, tot i que és preferible la seua presentació telemàtica, també podran dirigir-se a la
Direcció General de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat i presentar-se en els llocs
indicats en l'article 16.4 de la llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Les candidatures es presentaran en el model normalitzat associat al tràmit.
La present resolució no posa fi a la via administrativa, per la qual cosa d'acord amb el que es
disposa en l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, contra ella es podrà interposar RECURS D'ALÇADA, en el termini
d'un mes des de l'endemà a la notificació, davant la Secretària Autonòmica d'Inclusió i l'Agència
Valenciana d'Igualtat, d'acord amb el que es preveu en l'article 121 de l’esmentada norma.
El Director General de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat.
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