
RESOLUCIÓ  PER LA QUAL S’ACORDA APLICAR LA TRAMITACIÓ  D’URGÈNCIA AL
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A CENTRES PRIVATS
CONCERTATS  DE  LA COMUNITAT  VALENCIANA PER  AL  DESENVOLUPAMENT  DE
PROGRAMES PER A LA MILLORA DE L’ÈXIT I LA REDUCCIÓ DE L’ABANDONAMENT
ESCOLAR  I  ALTRES  ACTUACIONS  INCLOSES  EN  EL PLA D’ACTUACIÓ  PER  A LA
MILLORA,  CONVOCADES  PER  RESOLUCIÓ  DE  28  DE  JULIOL  DE  2021,  DE  LA
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT (DOGV NÚM. 9140 / 02.08.2021) 

ANTECEDENTS DE FET 

El dia 14 d’agost de 2018 es publicà en el DOGV l’Ordre 33/2018, De 10 d’agost, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes
econòmiques  en  concepte  de subvenció  i  d’hores  addicionals  de  professorat  dirigides  a  centres
privats  concertats  per  al  desenvolupament  d’actuacions  adreçades  a  l’alumnat  de  compensació
educativa, a la reducció de l’abandonament escolar i altres actuacions o programes inclosos en el
Pla d’actuació per a la millora (DOGV núm. 8361 / 14.08.2018). 

El punt 2 de la base onzena de l’esmentada ordre dóna un termini d’audiència de 10 dies hàbils
després  de  la  publicació  en  la  web  de  la  conselleria  competent  de  la  proposta  provisional
d’adjudicació  d’ajudes,  durant  els  quals  es  podran  efectuar  les  consultes  o  al·legacions  que
s’estimen  oportunes  a  l’òrgan  instructor  de  la  forma  que  s’indicarà  en  les  corresponents
convocatòries anuals.

El 2 d’agost de 2021 es publicà en el DOGV la Resolució de 28 de juliol de 2021, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades als centres
privats concertats per al desenvolupament de programes per a la millora de l’èxit i la reducció de
l’abandonament escolar i altres actuacions incloses en el Pla d’actuació per a la millora, per al curs
2021-2022 (DOGV núm. 9140 / 02.08.2021). 

El punt 3 del resolc catorzé, de l’esmentada convocatòria estableix un període de deu dies hàbils,
comptats  a  partir  de  l’endemà  de  la  publicació  de  la  convocatòria  en  la  pàgina  web  de  la
Conselleria, per tal de presentar al·legacions a la resolució provisional. 

Així mateix, la base desena (Comissió assessora i avaluadora) de l’Ordre 33/2018  disposa, pel que
fa a la instrucció i  gestió  del procediment d’assignació definitiva d’ajudes,  el  següent:  «3.  Les
funcions d’aquesta comissió seran les següents: …b) Supervisar la proposta de concessió d’ajudes
econòmiques per a la dotació d’hores addicionals de professorat i per al desenvolupament de la
compensació, la reducció de l’abandonament escolar, així com altres actuacions dins del PAM, que
puga proposar l’òrgan instructor, atesos els criteris establits….d) Elevar la proposta a la persona
titular de la conselleria competent en matèria d’educació per a la provisió de recursos addicionals
als centres educatius privats concertats sol·licitants i autoritzats». 

Finalment, pel que fa a la resolució definitiva de concessió de les subvencions, l’apartat quart de la
base onzena de l’Ordre 33/2018 disposa que «Es procedirà a la publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat  Valenciana  de  les  subvencions  concedides  amb  indicació  de  la  convocatòria,  el
programa i crèdit pressupostari a què s’imputen, en virtut dels articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions». 

Per la seua banda, el punt 1.b) de la base setzena (Obligacions dels beneficiaris de la subvenció) de
l’Ordre 33/2018 estableix que és obligació dels beneficiaris «Presentar la documentació justificativa
de la subvenció en els termes i terminis previstos en la convocatòria davant de la direcció general
competent en matèria d’innovació i qualitat educativa». 
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I l'esmentada Resolució de 28 de juliol de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per
la  qual  es  convoquen  ajudes  econòmiques  destinades  als  centres  privats  concertats  per  al
desenvolupament de programes per a la millora de l'èxit i la reducció de l'abandó escolar i altres
actuacions incloses en el Pla d'actuació per a la millora, per al curs 2021-2022, estableix en el punt
2 del resolc dihuité: «El termini per a la presentació del compte justificatiu finalitzarà el dia 29 de
novembre de 2021 i, en tot cas, amb anterioritat a la data de tancament de l’exercici econòmic que
determine la conselleria competent en matèria d’hisenda”.

D’altra  banda,  anualment  es  regulen  mitjançant  ordre  de  la  Conselleria  d'Hisenda  i  Model
Econòmic  les  operacions  de  tancament  de  l'exercici  relatives  al  pressupost  de  despeses  i  a  les
operacions no pressupostàries, que estableixen respectives dates límit per a la fiscalització de les
diferents resolucions i documents que componen els expedients de despesa. Tenint en compte que el
manteniment d'unes dates de tancament similars a les d'anys anteriors impediria que els beneficiaris
de la subvenció disposaren d’un termini suficient per a fer front al lliurament de documentació
exigit  per les esmentades Ordre 33/2018 i  Resolució de 28 de juliol  de 2021, resulta necessari
articular mesures que permeten compaginar la legislació de subvencions amb les dates de tancament
pressupostari,  perquè  no  es  frustre  la  finalitat  perseguida  amb  l’esmentada  convocatòria  de
subvencions.

FONAMENTS DE DRET 

L'article  33  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques (d’ara en avant, LPACAP), preveu en el seu apartat 1 que «Quan raons
d'interés públic ho aconsellen,  es podrà acordar,  d'ofici  o a petició de l'interessat,  l'aplicació al
procediment de la tramitació d'urgència, per la qual es reduiran a la meitat els terminis establits per
al procediment ordinari, excepte els relatius a la presentació de sol·licituds i recursos». 

Considerant que concorren les raons d'interés públic exigides per a la tramitació d'urgència a què fa
referència l’article 33 de la LPACAP, 

RESOLC 

Acordar l'aplicació de la tramitació d'urgència al procediment de concessió d’ajudes econòmiques
destinades als centres privats concertats per al desenvolupament de programes per a la millora de
l’èxit i la reducció de l’abandonament escolar i altres actuacions incloses en el Pla d’actuació per a
la  millora,  per  al  curs  2021-2022 convocades  per  Resolució  de  28  de  juliol  de  2021,  de  la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOGV núm. 9140 / 02.08.2021). En conseqüència, es
reduirà a la meitat el termini establit de 10 dies hàbils per a presentar al·legacions a la resolució
provisional, en el punt 3 del resolc catorzé, de l’esmentada convocatòria i en el punt 2 de la base
onzena de l’Ordre 33/2018. 

Contra la present resolució no cabrà cap recurs, sense perjudici dels que procedisquen contra la
resolució que pose fi al procediment, en virtut del que es preveu en l'apartat 2 de l'article 33 de la
LPACAP .

EL SUBDIRECTOR GENERAL D’INNOVACIÓ I QUALITAT EDUCATIVA 
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