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Requeriment d'esmena de sol·licituds d'ajudes convocades
per  Resolució  de  3  de  maig  de  2019,  de  la  Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a finançar el
foment d'activitats de la participació, associació i formació
de l'alumnat, realitzades per les associacions d'alumnes de
centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana
sostinguts  amb  fons  públics  i  les  seues  federacions.
[2019/4608]

Amb data 8 de maig de 2019 es va publicar en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana Resolució de 3 de maig de 2019, de la
Conselleria  d'Educació,  Investigació,  Cultura  i  Esport,  per  a
finançar  el  foment  d'activitats  de  la  participació,  associació  i
formació de l'alumnat, realitzades per les associacions d'alumnes
de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana
sostinguts amb fons públics i les seues federacions.

D'acord amb el resolc seté de l'esmentada convocatòria, finalitzat
el  termini  de  presentació  d’instàncies,  l’òrgan  instructor  del
procediment  publicarà  en  la  pàgina  web  de  la  Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en l’adreça d’internet
següent:  http:///www.ceice.gva.es/va/web/madres-padres-
alumnos/subvenciones, i en la seu  electrònica de la Generalitat,
https://sede.gva.es, una relació de les entitats sol·licitants que
hagen  d’esmenar  la  sol·licitud  o  adjuntar  els  documents
preceptius que s’hi  especifiquen,  amb indicació  que,  si  en el
termini de 10 dies no ho fan, es considerarà que desisteixen de
la  seua  sol·licitud,  amb  la  resolució  prèvia.  La  resolució  es
notificarà a les entitats sol·licitants, mitjançant la seua publicació
en  aquesta  pàgina  web.  Aquesta  publicació  substituirà  la
notificació, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent
en matèria de procediment administratiu.

Així mateix, l'article 10 de l'Ordre 29/2016 de 27 de juny, de la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual
s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'aquestes
ajudes estableix que l'ordenació i instrucció del procediment de
concessió correspon a la subdirecció general amb competència
en matèria de foment de la participació dels diferents sectors de
la comunitat escolar.

Atés el que s'ha exposat, advertits defectes esmenables en les
sol·licituds i documentació presentada per les entitats que figuren
en  l'annex,  d'acord  amb  l'article  68  de  la  Llei  39/2015,  d'1
d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions  Públiques,  es  requereix  a  les  entitats
relacionades en l'annex perquè en el termini de 10 dies hàbils
des de la publicació del present requeriment esmenen la falta i/o
acompanyen els documents indicats en el mateix.

La  documentació  s'adreçarà  al  tràmit  telemàtic  següent:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?
id_proc=18542&version=amp. S’haurà d’accedir amb el certificat
electrònic utilitzat per a fer la sol·licitud i seleccionar en l’Apartat
D:  Dades  de  l’expedient el  número  ALUMAA/2019/.  Si no
s’efectua l'esmena o no s’aporta la documentació requerida en el
termini  indicat,  se'ls  tindrà  per  desistits  de la  seua sol·licitud,
prèvia resolució.

Requerimiento  de  subsanación  de  solicitudes  de  ayudas
convocadas  por  Resolución  de  3  de  mayo  de  2019,  de  la
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, para
financiar  el  fomento  de  actividades  de  la  participación,
asociación  y  formación  del  alumnado,  realizadas  por  las
asociaciones de alumnos y alumnas de centros docentes no
universitarios  de  la  Comunitat  Valenciana  sostenidos  con
fondos públicos y sus federaciones. [2019/4608]

Con fecha 8 de mayo de 2019 se publicó en el Diari Oficial de la
Generalitat  Valenciana Resolución de 3 de mayo de 2019,  de la
Conselleria  de  Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte,  para
financiar el fomento de actividades de la participación, asociación y
formación del alumnado, realizadas por las asociaciones de alumnos
y alumnas de centros docentes no universitarios de la Comunitat
Valenciana sostenidos con fondos públicos y sus federaciones.

De  acuerdo  con  el  resuelvo  séptimo  de  la  citada  convocatoria,
finalizado el plazo de presentación de instancias, el órgano instructor
del procedimiento publicará en la página web de la Conselleria de
Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte,  en  la  dirección  de
internet  siguiente:  http://www.ceice.gva.es/web/madres-padres-
alumnos/subvenciones, y en la sede electrónica de la Generalitat,
https://sede.gva.es,  una relación de  las  entidades  solicitantes  que
hayan de subsanar la solicitud o adjuntar los documentos preceptivos
que se especifican, con indicación que, si en el plazo de 10 días no lo
realizan,  se  considerará  que  desisten  de  su  solicitud,  previa
resolución. La resolución se notificará a las entidades solicitantes,
mediante  su  publicación  en  esta  página  web.  Esta  publicación
sustituirá  a  la  notificación,  de  conformidad  con  lo  que  prevé  la
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo.

Asimismo, el artículo 10 de la Orden 29/2016 de 27 de junio, de la
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte,  por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de estas
ayudas establece que la ordenación e instrucción del procedimiento
de concesión corresponde a la subdirección general con competencia
en materia de fomento de la participación de los diferentes sectores
de la comunidad escolar.

En  atención  a  lo  expuesto,  habiéndose  advertido  defectos
subsanables en las solicitudes y documentación presentada por las
entidades que figuran en el anexo, de acuerdo con el artículo 68 de la
Ley  39/2015  ,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se requiere a las entidades
relacionadas en el anexo para que en el plazo de 10 días hábiles
desde la publicación del presente requerimiento subsanen la falta y/o
acompañen los documentos indicados en el mismo. 

La  documentación  se  dirigirá  al  trámite  telemático  siguiente:
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?
id_proc=18542&version=amp  Se deberá acceder con el certificado
electrónico  utilizado  para  hacer  la  solicitud  y  seleccionar  en  el
Apartado D: Datos del expediente el número ALUMAA/2019/. De no
efectuarse la subsanación o no aportar la documentación requerida
en el  plazo indicado, se les tendrá por desistidos de su solicitud,
previa resolución.
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Per a qualsevol aclariment, poden telefonar als telèfons 961 970
340 i 961 970 453.

Para cualquier aclaración, pueden llamar a los teléfonos 961 970 340
y 961 970 453.

El subdirector general d'Innovació i Qualitat Educativa

CSV:1L684I3K-TLRY8HDV-3SZ9PAMT URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=1L684I3K-TLRY8HDV-3SZ9PAMT


		2019-06-18T15:21:03+0200
	JOSEP LLUIS RIBES ROS - NIF:52732210H


	



