
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Esport,  de concessió d’ajudes per a finançar el
foment d’activitats de participació, associació i formació de mares i pares d’alumnes, realitzades
per  les  associacions  de  mares  i  pares  d’alumnes  de  centres  docents  no  universitaris  de  la
Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions.

Per l’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. 

L’article  3  de  l’esmentada ordre  disposa que el  procediment  de  concessió,  per  concurrència
competitiva,  s’iniciarà  d’ofici  mitjançant  una  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 la Resolució de 3 de maig de 2019, de la Conselleria d’Educació,  Investigació,  Cultura i
Esport, es convoquen ajudes per a finançar el foment d’activitats de participació, associació i formació de
mares i pares d’alumnes, realitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes de centres docents
no  universitaris  de  la  Comunitat  Valenciana  sostinguts  amb  fons  públics,  les  seues  federacions  i
confederacions [2019/4611].

D’acord amb el resolc segon, punt 1 de la convocatòria, l’import global màxim destinat a les ajudes
és de 497.583,90 euros. La quantitat esmentada es finançarà a càrrec dels pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2019, línia de subvenció S0022000 de l’aplicació pressupostària 09.02.02.421.50, capítol 4. El
punt 2 d’aquest afig que, en atenció als respectius àmbits de representació i d’acció territorial que tenen,
es realitza un repartiment entre les AMPA, confederacions i  federacions d’AMPA a fi  d’assegurar les
dotacions necessàries per al funcionament correcte i l’activitat d’aquestes. Aquest fet comporta que el
repartiment de la línia de subvenció siga:
a) Entre les AMPA: 200 ajudes de 500 euros amb un import total de 100.000 euros.
b)  La  resta  de  l’import  total  de  l’ajuda,  que  ascendeix  a  397.583,90  euros,  es  destinarà  a  les
confederacions i federacions d’AMPA, i es distribuirà de la manera següent:
b.1) A les confederacions de federacions d’AMPA correspon un import global de 254.453,70 euros.
b.2) A les federacions d’AMPA correspon un import global de 143.130,20 euros.

Tal com preveu el resolc huité de la convocatòria, l’avaluació de les sol·licituds de concessió
d’ajudes ha sigut realitzada per la Comissió Avaluadora constituïda a l’efecte, que, després de l’estudi i la
revisió de la totalitat de sol·licituds presentades, ha emés el corresponent informe que conté la puntuació
obtinguda per cada una de les sol·licituds valorades. Així mateix, comprén la llista de sol·licituds que no
han sigut valorades perquè s’ha considerat que hi concorren motius per a la inadmissió, el desistiment o la
desestimació. 

Per a la valoració de les sol·licituds, s’han aplicat els criteris assenyalats en el resolc nové i desé
de la resolució de la convocatòria i en l’Ordre 29/2016, de 17 de juny, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió.

Vista  la  proposta  de  la  Subdirecció  General  d’Innovació  i  Qualitat  Educativa,  com  a  òrgan
instructor, resolc:

Primer

Concedir, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 09.02.02.421.50, línia de subvenció S0022000 de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, ajudes per un import global de 100.000,00 euros,
distribuïts entre les 200 associacions de mares i pares d’alumnes que s’indiquen en l’annex I d’aquesta
resolució per un import individualitzat de 500,00 euros a cada una. 

Segon

Desestimar les sol·licituds presentades per les associacions de mares i pares d’alumnes que figuren en
l’annex II, per les causes que s’hi indiquen.

Tercer

Concedir, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 09.02.02.421.50, línia de subvenció S0022000 de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, ajudes per un import global de 254.453,70 euros,
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distribuïts  entre  les  confederacions  de  federacions  d’associacions  de  mares  i  pares  d’alumnes  que
s’indiquen en l’annex III de la present resolució per les quantitats que s’indiquen en aquest.

Quart

Concedir, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 09.02.02.421.50, línia de subvenció S0022000 de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, ajudes per un import global de 143.130,20 euros,
distribuïts entre les federacions d’associacions de mares i pares d’alumnes que s’indiquen en l’annex III de
la present resolució per les quantitats que s’indiquen en aquest. 

Cinqué

El termini de justificació de les ajudes concedides serà el següent:
- Les associacions de mares i pares d’alumnes que figuren en l’annex I han de justificar en el

període de 15 dies a partir de la notificació o publicació de la resolució de concessió de subvenció en la
pàgina web.

- Pel que fa a les confederacions i federacions d’associacions de mares i pares d’alumnes que
figuren en l’annex III, el termini finalitzarà el 13 de setembre de 2019.

Les  associacions,  federacions  i  confederacions  beneficiàries  d’aquestes  ajudes  han  de  complir  les
obligacions  i  normes  de  justificació  previstes  en  l’Ordre  29/2016,  de  17  de  juny,  de  la  Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladors per a la concessió
d’aquestes ajudes (DOCV 7809, de 20.06.2016), així com en la Resolució de 3 de maig de 2019 de
convocatòria d’aquestes (DOGV núm. 8543, de 08.05.2019) [2019/4611].

Sisé

L’import de les ajudes s’abonarà íntegrament a les entitats beneficiàries una vegada hagen presentat
correctament la justificació indicada en el resolc tretze de la resolució de convocatòria.

Contra la present resolució, que posa fi la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos a comptar 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, un 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 disposa la  legislació  vigent  en
matèria de procediment administratiu comú. Tot això, sense perjudici que els interessats hi puguen
presentar qualsevol altre recurs que estimen pertinent. 

 
El conseller d’Educació, Cultura i Esport
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