PASSEIG DE L'ALBEREDA, 16
46010 VALÈNCIA

Proposta de resolució provisional de la Comissió de Valoració de la convocatòria
mitjançant Resolució de 15 d'abril de 2019, de la Conselleria de Transparència,
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a
l'any 2019, subvencions a organitzacions no governamentals per al
desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes d'acció humanitària
d'ajuda a les víctimes de desastres naturals i conflictes armats, o a poblacions en
situació de vulnerabilitat extrema.

Antecedents de fet
1. En data 23 d'abril de 2019, va ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana (DOGV núm. 8533), la Resolució de 15 d'abril de 2019, de la Conselleria de
Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es
convoquen, per a l'any 2019, subvencions a organitzacions no governamentals per al
desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes d'acció humanitària d'ajuda a
les víctimes de desastres naturals i conflictes armats, o a poblacions en situació de
vulnerabilitat extrema.
2. En data 3 de juliol de 2019 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV núm. 8583), el requeriment d'esmena de la documentació presentada en la
convocatòria perquè les entitats sol·licitants en un termini de 10 dies hàbils esmenen la
falta o acompanyen els documents que es requerien en l'Annex que acompanyava al
requeriment.
3. A la vista de la documentació presentada, l'òrgan instructor la va remetre a l'entitat
externa contractada per a l'avaluació dels projectes i programes presentats a la
convocatòria, sol·licitant l'elaboració dels informes tècnics previstos en l'apartat 4 de
l'article 37 de l'Orde 3/2017, de 31 de maig, de la Conselleria de Transparència,
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'establixen les bases
reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de cooperació al
desenrotllament.
4. Una vegada rebuts els informes tècnics elaborats, com a element de deliberació, la
Comissió de Valoració, en la sessió de 27 de setembre de 2019 formula esta proposta de
resolució de la convocatòria de subvencions, que té el caràcter de provisional.
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Fonaments de dret
I. Pel que es referix a la competència per a emetre esta proposta de resolució provisional,
es tenen en compte les atribucions previstes en l'article 38 de l'Orde 3/2017, de 31 de
maig, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i
Cooperació, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de
subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament, i correspon a la Comissió de
Valoració amb la composició establida en el Resolc 12 de la Resolució de 15 d'abril de
2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i
Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions a organitzacions no
governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes d'acció
humanitària d'ajuda a les víctimes de desastres naturals i conflictes armats, o a
poblacions en situació de vulnerabilitat extrema.
II. Així mateix, en la tramitació d'este procediment s'ha tingut present el que establix la
citada l'Orde 3/2017, de 31 de maig, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat
Social, Participació i Cooperació, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la
concessió de subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament, i en la resolució
de convocatòria mencionada, i en tot allò no regulat en esta orde, s'ha estat al que
disposen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament
de desplegament, i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del
Sector Públic Instrumental i de Subvencions, que quant a la seua entrada en vigor i al
règim transitori per a la seua aplicació cal tindre en compte el que assenyala el seu
Disposició transitòria octava.
En virtut d'això, i de l'acta d'esta Comissió de Valoració, que ha adoptat en la seua sessió
de 27 de setembre de 2019, s'acorda:
Primer
Proposar provisionalment la concessió a les entitats, pels projectes mencionats en l'Annex
I d'esta proposta de resolució, de les subvencions sol·licitades per l'import que apareix
especificat en el mateix dins del crèdit disponible que ascendix a un total de:
1. 2.200.000,00 euros, en l'aplicació pressupostària 22.02.03.13410.4., capítol IV,
línea de subvenció S8303000, «Subvencions destinades a finançar projectes de
desastres, conflictes humans i promoció i defensa dels drets humans», prevista en
el Pressupost de la Generalitat Valenciana per a l'any 2019.
2. 77.860,00 euros en l'aplicació pressupostària 22.02.03.13410.4., capítol IV, línea
de subvenció S8302000, «Subvencions indemnització a la Generalitat per a la
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restitució de fons públics indegudament disposats», prevista en el Pressupost de
la Generalitat Valenciana per a l'any 2019.
3. 700.000,00 euros, en l'aplicació pressupostària 22.02.03.13410.7., capítol VII,
línea de subvenció S5005000, «Subvencions a ONGD per a acció humanitaria»,
prevista en el Pressupost de la Generalitat Valenciana per a l'any 2019.
4. 500.000,00 euros, en l'aplicació pressupostària 22.02.03.13410.4., capítol IV, línea
de subvenció S8325000, «Prevenció i Mitigació de violéncia sexual i de gènere en
dones i població infantil en el Sahel», prevista en el Pressupost de la Generalitat
Valenciana per a l'any 2019.
En aplicació de l'apartat 6 de l'article 37 de l'Orde 3/2017, de 31 de maig, de la Conselleria
de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual
s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de
cooperació al desenvolupament, esta Comissió de Valoració expressa:
1) Pel que respecta als projectes d'Actuacions generals en matèria d'acció humanitària, i
tenint en compte les disponibilitats pressupostàries de les línies S8303000, S8302000 i
S5005000 per a la modalitat de projectes generals d'acció humanitària, no és possible
finançar el total de sol·licituds. Per això, aquesta comissió determina que la puntuació
mínima per a obtindre subvencions pel total del pressupost validat en aquesta
convocatòria és de 80,00 punts.
La distribució de fons entre les nou sol·licituds amb major puntuació genera un romanent
de 1.343,08 euros en el capítol IV, mentre que en el capítol VII existeix un romanent de
387.983,40 euros. En aplicació del principi de suficiència del finançament de les
actuacions, no resulta procedent distribuir aquest romanent entre les restants sol·licituds
els projectes de les quals han superat la valoració tècnica.
2) Pel que respecta als projectes específics d'Actuacions específiques per a la prevenció i
mitigació de la violència de gènere i sexual contra dones i població infantil en el Sahel ,
només hi ha una sol·licitud d'aquesta modalitat que supera la puntuació mínima. Per això i
tenint en compte les disponibilitats pressupostàries de la línia S8325000, existeix un
romanent de 402.710,52 euros, que d'acord amb el que estableix l'apartat 3 del Resolc
Tretzé de la convocatòria, no es podrà reassignar a les sol·licituds pendents de finançar
de l'altra modalitat.
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Segon
Proposar provisionalment la denegació de les subvencions sol·licitades a les entitats, pels
projectes mencionats en l'Annex II, d'esta proposta de resolució,
Tercer
Proposar provisionalment l'exclusió de les subvencions sol·licitades a les entitats, pels
projectes mencionats en l'Annex III d'esta proposta de resolució, pels motius que
s'expressen en el mateix.

Contra esta proposta de resolució, es podran formular al·legacions en un termini de 10
dies hàbils, des de la publicació d'esta proposta de resolució en el tauler d'anuncis de la
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, i en la
seua
pàgina
web
en
les
url
http://www.cooperaciovalenciana.gva.es
i
http://www.participacio.gva.es. Les al·legacions es presentaran de forma telemàtica, en el
tràmit específic d'aportació de documentació d'esta convocatòria, en la seu electrònica de
la Generalitat, accedint a la
url
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?
id_proc=18604&version=amp.
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ANNEX I: RELACIÓ DE PROPOSTES PROVISIONALS DE SUBVENCIONS CONCEDIDES
Modalitat: Projectes generals d'acció humanitària.

NÚM. EXPEDIENT

ENTITAT SOL·LICITANT

SOLHUM/2019/0005 PAZ CON DIGNIDAD

SOLHUM/2019/0004

FUNDACIÓN UNICEFCOMITE ESPAÑOL

SOLHUM/2019/0008

FUNDACIÓN UNICEFCOMITE ESPAÑOL

SOLHUM/2019/0006 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

SOLHUM/2019/0012

ASOCIACIÓN COMITÉ
ESPAÑOL DE LA UNRWA

SOLHUM/2019/0001 FARMACÉUTICOS MUNDI
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NIF

TITOL DEL PROJECTE

Millorar l'accessibilitat als serveis
sanitaris de cirurgia per a les
G81375479 dones i menors més pobres de
zones marginalitzades del Nord de
la Franja de Gaza.
Protegir i proporcionar un entorn
familiar per a xiquets i xiquetes no
G84451087 acompanyats/as o separats/as de
les seues famílies al Nord-est de
Nigèria.
Millora de l'estat nutricional dels
xiquets i xiquetes de les
G84451087
comunitats més vulnerables de
Mali.
Assegurada la prestació de serveis
d'atenció sanitària d'emergència a
Q2866001G les províncies septentrional i
central de la Franja de Gaza (Nord
de Gaza, Gaza i Deir el Balah).
Combatent la vulnerabilitat
extrema i reduint la inseguretat
alimentària de la població
G84334903 refugiada de Palestina en la Franja
de Gaza mitjançant la provisió
d'aliments a persones en situació
d'extrema pobresa.
Disponibilitat, qualitat i accés a la
Salut Sexual i Reproductiva (SSR)
G46973715 davant la deterioració de la
situació humanitària i el brot
d'ébola en Beni - Kivu Nord, RDC.

PUNTUACIÓ
TOTAL

PRESSUPOST
VALIDAT
CAPITOL IV

PRESSUPOST
PRESSUPOST
VALIDAT
VALIDAT TOTAL
CAPITOL VII

PROPOSTA
SUBVENCIÓ
CAPÍTOL IV

PROPOSTA
SUBVENCIÓ
CAPÍTOL VII

PROPOSTA
SUBVENCIÓ
TOTAL

86,00

217.138,16 €

82.861,84 €

300.000,00 €

217.138,16 €

82.861,84 €

300.000,00 €

84,00

214.185,50 €

59.823,83 €

274.009,33 €

214.185,50 €

59.823,83 €

274.009,33 €

84,00

286.208,50 €

0,00 €

286.208,50 €

286.208,50 €

0,00 €

286.208,50 €

84,00

252.932,04 €

36.672,95 €

289.604,99 €

252.932,04 €

36.672,95 €

289.604,99 €

84,00

300.000,00 €

0,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

0,00 €

300.000,00 €

82,00

227.996,63 €

31.412,07 €

259.408,70 €

227.996,63 €

31.412,07 €

259.408,70 €
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NÚM. EXPEDIENT

ENTITAT SOL·LICITANT

FUNDACIÓN ALIANZA POR
LOS DERECHOS, LA
SOLHUM/2019/0023 IGUALDAD Y LA
SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

NIF

TITOL DEL PROJECTE

PUNTUACIÓ
TOTAL

PRESSUPOST
VALIDAT
CAPITOL IV

PRESSUPOST
PRESSUPOST
VALIDAT
VALIDAT TOTAL
CAPITOL VII

PROPOSTA
SUBVENCIÓ
CAPÍTOL IV

PROPOSTA
SUBVENCIÓ
CAPÍTOL VII

PROPOSTA
SUBVENCIÓ
TOTAL

Dones liderant i enfortint els
mecanismes de protecció
comunitària en la zona mitjana de
Gaza i en Rafah.

82,00

267.954,21 €

11.347,79 €

279.302,00 €

267.954,21 €

11.347,79 €

279.302,00 €

Acció Humanitària i d'Emergència
G80757560 per a població desplaçada en el
nord de Nigèria.

82,00

300.000,00 €

0,00 €

300.000,00 €

215.208,12 €

0,00 €

215.208,12 €

Protecció integrada dels drets i la
dignitat de la població palestina
ASAMBLEA DE
sota ocupació conforme al DIH i el
SOLHUM/2019/0025
G80176845
COOPERACIÓN POR LA PAZ
DIDH, amb especial èmfasi en
l'equitat de gènere, la protecció de
la infància i el RRD.

80,00

210.101,88 €

88.898,12 €

300.000,00 €

210.101,88 €

88.898,12 €

300.000,00 €

SOLHUM/2019/0017

ASOCIACIÓN ESPAÑA CON
ACNUR

G78426558

Modalitat: Projectes específics projectes específics d'acció humanitària de prevenció i mitigació de violència sexual i de gènere en dones i població infantil
en el Sahel.

NÚM. EXPEDIENT

ENTITAT SOL·LICITANT

SOLHUM/2019/0011 FUNDACIÓN UNICEF-COMITE ESPAÑOL
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NIF

G84451087

TITOL DEL PROJECTE

Previndre i protegir a les xiquetes, xiquets i dones supervivents de violència de
gènere a Mauritània.

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=1L33JBNM-NXDFMFMG-L24E6FP9

PUNTUACIÓ
TOTAL

PRESSUPOST
VALIDAT

PROPOSTA
SUBVENCIÓ
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ANNEX II: RELACIÓ DE PROPOSTES PROVISIONALS DE SUBVENCIONS DENEGADES

NÚM. EXPEDIENT

ENTITAT SOL·LICITANT

NIF

TITOL DEL PROJECTE

PUNTUACIÓ TOTAL MOTIU DENEGACIÓ

78,00

1

SOLHUM/2019/0015

MÉDICOS DEL MUNDO

G79408852

Millora de l'accés a serveis sanitaris de qualitat per a les
dones més vulnerables afectades per la crisi humanitària
en el districte sanitari de Sebba, regió del Sahel, Burkina
Faso.

SOLHUM/2019/0010

AIDA AYUDA INTERCAMBIO Y DESARROLLO

G82484882

Reduir la vulnerabilitat de la població refugiada palestina i
siriana al Líban, amb especial atenció a dones i persones
amb necessitats especials.

76,00

1

SOLHUM/2019/0019

ASOCIACIÓN ESPAÑA CON ACNUR

G80757560

Accés a aigua potable per a la població refugiada sahrauí
a Algèria.

76,00

1

SOLHUM/2019/0026

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ

G80176845

Acció humanitària per a promoure el dret a viure amb
dignitat i la protecció de la població refugiada,
desplaçada o retornada a la Regió de Diffa, Níger.

74,50

1

SOLHUM/2019/0009

ASOCIACIÓN POR LA PAZ Y EL DESARROLLO

G14236186

Comunitats recuperades i preparades davant erupcions
del volcà de Foc, Guatemala.

74,00

1

SOLHUM/2019/0022

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS - FE Y ALEGRÍA

G82409020

Acció Educativa Integral en context d'Emergència en
Mabán, Sudan del Sud.

73,00

1

SOLHUM/2019/0028

ASOCIACIÓN MOVIMIENTO POR LA PAZ EL DESARME Y
LA LIBERTAD

G28838001

Millorada l'atenció sanitària d'emergència a les persones
ferides en el context actual d'escalada de violència en les
governacions Nord i Gaza de la Franja de Gaza,
Palestina.

72,5

1

SOLHUM/2019/0013

MÉDICOS DEL MUNDO

G79408852

Millorar l'accés a l'atenció primària de salut i salut mental
de les comunitats en situació de vulnerabilitat, amb
especial èmfasi en dones i infància, en la Governació de
Jericó i Jerusalem en els Territoris Palestins Ocupats.

72,50

1

SOLHUM/2019/0002

FUNDACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL DE LA CULTURA

G78771813

Acció multidisciplinària per a la millora de les condicions
de vida dels menors refugiats palestins amb discapacitat
en l'àrea de tir (Líban).

69,00

1
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N.º EXPEDIENT

ENTITAT SOL·LICITANT

NIF

TITOL DEL PROJECTE

PUNTUACIÓ
TOTAL

MOTIU
DENEGACIÓ

SOLHUM/2019/0007

OXFAM INTERMON

G58236803

Projecte de suport a la reducció de riscos de catàstrofe en el
centre-nord de Burkina Faso

68,00

1

SOLHUM/2019/0021

FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

G81164105

Contribuir a la millora de les condicions de vida de les poblacions
vulnerables afectades pel conflicte del Llac Txad a la Regió de
Diffa, Níger.

66,50

1

SOLHUM/2019/0014

ASOCIACIÓN MOVIMIENTO POR LA PAZ EL DESARME Y
LA LIBERTAD

G28838001

Per una Wilaya Resilient que cuida el medi ambient: suport al
sistema de gestió de residus en els Campaments de Refugiats
Sahrauís.

60,50

1

SOLHUM/2019/0003

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Q2866001G

Millora de la qualitat educativa i de les condicions de vida de la
comunitat escolar dels centres d'educació especial i centres de
discapacitat sensorial dels camps de refugiats sahrauís.

60,50

1

SOLHUM/2019/0016

FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN

G79362497

Millora de les condicions de vida de les llars de persones
desplaçades i d'acolliment en Diffa.

48,50

2

1 Insuficiència de fons.
2 No superar el mínim de puntuació.
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ANNEX III: RELACIÓ DE PROPOSTES PROVISIONALS DE SUBVENCIONS EXCLOSES

NÚM. EXPEDIENT

ENTITAT SOL·LICITANT

NIF

TITOL DEL PROJECTE

MOTIU EXCLUSIÓ

SOLHUM/2019/0018

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS, FE Y ALEGRÍA

G82409020

1

SOLHUM/2019/0020

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS, FE Y ALEGRÍA

G82409020

1

SOLHUM/2019/0024

FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

G81164105

Resposta d'emergència a la població migrants i refugiada més afectada al
Perú, per la complexa crisi humanitària de Veneçuela.

1

SOLHUM/2019/0027

MÉDICOS DEL MUNDO

G79408852

Millorar l'accés a l'atenció primària de salut i salut mental de les comunitats en
situació de vulnerabilitat, amb especial èmfasi en dones i infància, en la
Governació de Jericó i Jerusalem en els Territoris Palestins Ocupats.

2

1. No haver presentat documentació preceptiva requerida en la convocatòria.
2. Sol·licitud duplicada.
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SECRETARI

PRESIDENTA

Firmado por María Consuelo Angulo Luna el
27/09/2019 14:06:34

Firmat per Juan Manuel Villalobos
Dominguez el 27/09/2019 12:15:07

Cap de Secció de Tramitació de
Subvencions i Ajudes

Directora General de Cooperació
Internacional al Desenvolupament

VOCALS

Firmado por Lourdes Sanchís Domingo el
27/09/2019 12:18:22

Subdirectora General de Cooperació i
Solidaritat

Firmado por Manuel Garcia Valls el
27/09/2019 12:26:36

Cap del Servei d'Anàlisi, Estudis,
Promoció i Seguiment

Firmado por Sonia Perez Sebastia el
27/09/2019 12:20:36

Cap de la Secció de Promoció i Relació amb
els Agents Socials
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