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INFORME SOBRE LA INNECESARIETAT DEL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA
EN RELACIÓ AL PROJECTE DE DECRET DE MODIFICACIÓ DEL DECRET 3/2016,
DE 10 DE JUNY DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT PEL QUAL S'ESTABLEIXEN LES BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS DESTINADES AL SOSTENIMENT DE DESPESES CORRENTS DE LES MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS DE
LA COMUNITAT VALENCIANA PREVIST EN L’ARTICLE 133 LEY 39/2015, D’1
D'OCTUBRE, DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
En compliment de l’article 133.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, “podrà prescindir-se
dels tràmits de consulta, audiència i informació públiques previstos en aquest article en
el cas de normes pressupostàries o organitzatives de l'Administració General de l'Estat,
l'Administració autonòmica, l'Administració local o de les organitzacions deprenents o
vinculades a aquestes, o quan concórreguen raons greus d'interés públic que ho justifiquen.
Quan la proposta normativa no tinga un impacte significatiu en l'activitat econòmica, no
impose obligacions rellevants als destinataris o regule aspectes parcials d'una matèria,
podrà ometre's la consulta pública regulada en l'apartat primer. Si la normativa regula dora de l'exercici de la iniciativa legislativa o de la potestat reglamentària per una Admi nistració preveu la tramitació urgent d'aquests procediments, l'eventual excepció del
tràmit per aquesta circumstància s'ajustarà al previst en aquella”.
S’informa que atenent a l’article 133.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, es justifica
l'omissió de dit tràmit, donada la tramitació urgent del projecte de Decret de modificació
del Decret 3/2016, de 10 de juny del president de la Generalitat pel qual s'estableixen
les bases reguladores de subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents
de les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana de conformitat amb el
que es disposa en l'article 165.1 de la llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions que expressament ma nifesta que “tots els tràmits d'aquest procediment seran evacuats per via d'urgència, en
atenció a la seua especial naturalesa”.
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