RESOLUCIÓ DEL CONSELLER DE TRANSPARÈNCIA RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, PER LA QUE S'ESTABLIX L'INICI DEL PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ DEL PROJECTE D'ORDE DE LA CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT
SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ PER LA QUAL S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

La Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Cooperació al Desenvolupament de la
Comunitat Valenciana, establix el règim jurídic regulador de la cooperació al desenvolupament de la
Generalitat i la resta d'entitats dependents d'ella.
El Decret 160/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i
Funcional de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació establix
que la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació és el màxim
òrgan encarregat de la direcció i execució de la política del Consell en matèria de transparència de
l'activitat pública, participació de la societat civil i ciutadana, responsabilitat social, foment de
l'autogovern i desenvolupament estatutari, cooperació al desenvolupament i solidaritat.
Per la seua banda, la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del
Sector Públic Instrumental i de Subvencions en la seua Disposició Transitòria Huitena, establix que un
any després de la seua entrada en vigor s'haurà de procedir a l'adequació de la normativa reguladora
de les subvencions al règim establert en la mateixa, tot senyalant que, en cas que no s'adaptés en el
termini establert, aquesta llei serà d'aplicació directa. L'esmentat termini de desenvolupament va
finalitzar el 12 de març de 2016, sense que s'hagi dictat normativa de desenvolupament en esta
matèria.
L'esmentat text legal, al seu article 165 establix que les bases reguladores de la concessió de
subvencions seran aprovades mitjançant orde de la persona titular de la conselleria competent per raó
de la matèria, d'acord amb el procediment previst per a l'elaboració de disposicions de caràcter
general, i ha de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Atès que la tramitació d'aquest procediment es pot perllongar durant alguns mesos, per la
quantitat de tràmits que suposa, i que fins que no s'aprovin les bases reguladores no es pot realitzar la
convocatòria de les subvencions, i que pot suposar que no es puguin executar els crèdits previstos per
aquestes convocatòries per l'any 2017, que són aproximadament la meitat del recursos destinats a
aquest programa pressupostari, amb unes conseqüències que poden ser nefastes per la cooperació al
desenvolupament, s'acorda d'ofici l'aplicació a aquest procediment de la tramitació d'urgència, prevista
a l'article 43 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, estructura i el
procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, en relació amb l'article 33 de la
LIei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques,
per la qual es reduiran a la meitat els terminis establerts per al procediment ordinari, llevat els relatius a
la presentació de sol·licituds i recursos.
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Així doncs, en compliment del que establix la mencionada llei, d'acord amb el que disposa l'article 39 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració
dels projectes normatius de la Generalitat, i fent ús de les facultats que ens conferixen els article 28 de
la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 1 del Decret 160/2015, de 18
de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de
Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació,

RESOLC

PRIMER.- Iniciar el procediment d'elaboració del projecte d'orde de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament
SEGON.- Declarar la urgència en la tramitació del procediment d'elaboració, segons l'article 43
del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, en relació amb l'article 33 de la LIei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
TERCER.- Encomanar la tramitació del procediment d'elaboració, així com l'emissió dels estudis i informes establits en l'article 43.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la realització
dels tràmits i informes previstos en els article 39 a 43 i 52 a 55 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del
Consell, sobre la forma, estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, a la Direcció General de Cooperació i Solidaritat, així com qualsevol altra actuació que puga resultar exigible per la normativa sectorial corresponent.
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