Resolució del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, d'inici del
procediment d'elaboració de l'avantprojecte de llei, de la Generalitat, de l'Institut
Valencià d'Art Modern (IVAM).
L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei Orgànica
5/1982, d'1 de juliol, modificat per Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, estableix
en l'article 49.1.4é, la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de
cultura. El Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel
qual es determinen les conselleries en què s'organitza l'Administració de la
Generalitat, assigna a la d'Educació, Investigació, Cultura i Esport les
competències en matèria de promoció i patrimoni cultural. Així mateix, li
corresponen a esta conselleria les competències en matèria de promoció
cultural, d'acord amb el Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, pel qual
s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de
la Generalitat.
En els últims anys, l'IVAM ha advertit la necessitat d'escometre una profunda
modernització del règim jurídic de la institució, que permeta adequar el seu
sistema d'organització i gestió a les exigències pròpies del dinamisme inherent
a un museu d'art modern i contemporani.
La modificació de la naturalesa jurídica dels museus, en atenció a l'especificitat
i la singularitat de la gestió dels distints serveis públics que presten, ha sigut un
fenomen generalitzat entre els grans museus de la resta d'Europa, una evolució
en la noció de museu a la que l'IVAM no ha de ser alié.
L’article 43.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, fixa el
procediment d’elaboració dels reglaments.
A més, el títol II del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la
forma, l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes normatius de la
Generalitat, estableix l’estructura i la forma dels projectes normatius, i regula
els aspectes relatius a l’estructura, títol del projecte, índex, part dispositiva,
antefirma i annexos del mateix.
D’altra banda, el títol III de l’esmentat decret regula el procediment d’elaboració
dels dits projectes, el seu capítol I les disposicions comunes a tots els projectes
normatius i el seu capítol III, el procediment de les disposicions administratives
de caràcter general.
Per quant antecedeix,
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Primer
Iniciar el procediment d’elaboració de l'avantprojecte de llei, de la Generalitat,
de l'Institut Valencià d'Art Modern.
Segon
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 de les actuacions i informes previstos en
els articles 39 a 43 i 52 a 55 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell,
sobre la forma, l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes
normatius de la Generalitat, a la Direcció General de Cultura i Patrimoni, així
com qualsevol altra actuació exigida per la normativa sectorial corresponent.
EL CONSELLER D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ,
CULTURA I ESPORT.
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