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Resolució de la Direcció General de Política Educativa, de concessió d'ajudes per a
finançar el foment d’activitats de la participació, associació i formació d'alumnat,
realitzades per les associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de la
Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les seues federacions (Resolució de
convocatòria de 14 de juliol de 2016, DOCV Num. 7831 / 19.07.2016)

Mitjançant Ordre 29/2016, de 17 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a les
associacions de mares i pares d'alumnes, associacions d'alumnes, les seues federacions i
confederacions.
En l'article 3 de l'ordre esmentada es disposa que el procediment de concessió per concurrència
competitiva s'ha d'iniciar d'ofici mitjançant convocatòria pública, adoptada per resolució de l'òrgan
competent i publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i que cada convocatòria
determinarà el col·lectiu al qual va destinada la subvenció corresponent.
Per Resolució de 14 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport,
es convoquen ajudes per a finançar el foment d’activitats de la participació, associació i formació
d'alumnat, realitzades per les associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de la
Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les seues federacions.
L'import global màxim destinat a les ajudes és de 45.400 euros, d'acord amb l'apartat segon, punt
1 de la convocatòria.
La quantitat esmentada s'ha de finançar a càrrec dels pressupostos de la Generalitat per a l'any
2016, línia de subvenció S4407000, de l’aplicació pressupostària 09.02.02.421.50, capítol 4.
En atenció als respectius àmbits de representació i d'acció territorial, es realitza un repartiment
entre les associacions d'alumnes i federacions d'associacions d'alumnes, a fi d'assegurar les
dotacions necessàries per al funcionament correcte i activitat d'aquestes. Això motiva que el
repartiment de la línia de subvenció siga:
a) Entre les associacions d’alumnes: 30 ajudes de 400 euros amb un import total de 12.000
euros.
b) La resta de l’import de l’ajuda, que ascendeix a 33.400 euros, es destinarà a les federacions
d'associacions d'alumnes.
Segons el que es preveu en la convocatòria, la Comissió Avaluadora, estudiades i revisades totes
les sol·licituds, ha emés un informe en el qual s'especifiquen les entitats sol·licitants que han sigut
admeses i la puntuació obtinguda, d'acord amb els criteris recollits en la convocatòria i establerts
en l'ordre de bases reguladores, com també les sol·licituds excloses i les desistides.
D'acord amb aquest informe, pel que fa a les associacions d'alumnes, s'han presentat 3
sol·licituds. D'aquestes, només una s'ajusta a la convocatòria, les altres dues han sigut excloses
per no estar inscrites en la data de publicació de la convocatòria en el cens d'associacions
d'alumnes.
Així mateix, respecte a les federacions, s'han presentat 3 sol·licituds. D'aquestes, 2 s'ajusten a la
convocatòria i l'altra entitat es considera que desisteix de la sol·licitud, d'acord amb l'establit en la
normativa de procediment administratiu, perquè no reuneix la sol·licitud els documents exigits i,
després d'haver requerit a l'entitat interessada, no ha procedit a la seua esmena en el termini
concedit.

Per tot això, de conformitat amb el que es preveu en l'article 12 de l'ordre de bases reguladores i
en l'apartat onze de la convocatòria, a proposta de la Subdirecció General d'Innovació i Qualitat
Educativa, el director general de Política Educativa, per delegació del conseller d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport,
RESOL
Primer
Estimar la sol·licitud presentada per l'Associació d'Alumnes IES Gran Via» d'Alacant amb codi de
centre 03014861, i atorgar-li una subvenció per un import total de 400 euros.
Segon
Desestimar les sol·licituds presentades per les associacions d'alumnes que figuren tot seguit per
les causes que s'indiquen:

Tercer
Estimar les sol·licituds presentades per les federacions d'associacions d'alumnes següents, i adjudicarlos una subvenció per un import total de 26.530 euros, segons s'especifica a continuació i per l'import
sol·licitat:

Quart
Considerar desistida la sol·licitud presentada per l' Associació Valenciana d'Estudiants -ASVAES,
per no haver esmenat la sol·licitud i adjuntat els documents preceptius que li han sigut requerits en
el termini establit.
Cinqué
No adjudicar la resta de l'import previst en la convocatòria i que ascendeix a un total de 18.470
euros, per no haver-hi més sol·licituds que acomplesquen els requisits per a atorgar-los la
subvenció.
Sisé
El termini de justificació de les ajudes concedides finalitza el 4 de novembre de 2016.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació, de
conformitat amb el que disposa l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, o, recurs potestatiu de reposició davant d’aquest mateix
òrgan en el termini d’un mes computat en els mateixos termes, de conformitat amb el que es
disposa en la legislació vigent en matèria de procediment administratiu comú. Tot això sense
perjudici que els interessats puguen presentar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.
València, 7 d'octubre de 2016.-EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA: Jaume
Fullana Mestre

