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RESOLUCIÓ  DE  LA  DIRECTORA  GENERAL  DE  COOPERACIÓ  INTERNACIONAL  AL
DESENVOLUPAMENT, PER LA QUAL S'INSCRIU A L'ENTITAT SOLIDARIDAD INTERNACIONAL PAIS
VALENCIANO  EN  EL  REGISTRE  D'AGENTS  DE  LA  COOPERACIÓ  INTERNACIONAL  AL
DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

En data 27 d'octubre de 2020, l'entitat SOLIDARIDAD INTERNACIONAL PAIS VALENCIANO, va presentar
sol·licitud d'inscripció en el  Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la
Comunitat Valenciana.

Tramitat  el  corresponent  procediment  administratiu,  en  el  qual  s'ha  constatat  que l'entitat  compleix  els
requisits  i  ha aportat  la  documentació  necessària,  d'acord amb el  Decret  19/2020,  de 7  de febrer,  del
Consell,  de  regulació  del  Registre  d'Agents  de  Cooperació  Internacional  al  Desenvolupament  de  la
Comunitat Valenciana, procedeix la inscripció.

En virtut d'això, i de conformitat amb les competències assignades a aquesta Direcció General en l'article
162 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la
Presidència i de les conselleries de la Generalitat (DOGV núm. 8590 de 12/07/2019) i en el Decret 19/2020,
de  7  de  febrer,  del  Consell,  de  regulació  del  Registre  d'Agents  de  la  Cooperació  Internacional  al
Desenvolupament de la Comunitat Valenciana (DOGV 8737, de 11/02/2020),

RESOLC

INSCRIURE a  l'entitat  SOLIDARIDAD INTERNACIONAL PAIS  VALENCIANO  (CIF:  G03781580),  en  el
Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana amb data
10 de maig de 2021 i número d'inscripció 42.

S'adjunta a aquesta resolució l'annex amb dades inscrites en el Registre.

Les  entitats  inscrites  estaran  obligades  a  comunicar  al  registre  qualsevol  modificació  respecte  dels
documents i dades inscrits, en el termini de tres mesos des que aquesta es produïsca (artícle 13.1 del
Decret 19/2020).

Les entitats inscrites han d'actualitzar les dades inscrites a les quals es referiexen les lletres j, k, i en el seu
cas, h o i, de l'article 11 del Decret, mitjançant una sol·licitud d'actualització de dades, durant els nou primers
mesos de cada any respecte a l'any natural anterior, acompanyada de la documentació necessària a efectes
de l'actualització.

Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant
el  superior jeràrquic,  en el termini d'un mes, comptat a partir  de l'endemà al  de la seua notificació,  de
conformitat amb el que es preveu en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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