Direcció General de Política Lingüística
i Gestió del Multilingüisme

Av. de Campanar 32
46015 València

Resolució, de 11 de novembre, del director general de Política Lingüística i Gestió del
Multilingüisme, per la qual s’aprova el Pla de Control a la línia de subvencions per al foment
del valencià destinades a mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio i
premsa escrita i digital, concedides l'any 2016.
La Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i
de subvencions (DOGV 7464, 12.02.2015) disposa en l’article 165.2, lletra j, que les bases reguladores
de les subvencions contindran el mètode de comprovació de la realització de l'activitat
subvencionada a través del corresponent pla de control.
El mateix text legal, en l’article 169.3, disposa que l'esmentat pla de control dirigit a la comprovació
material de la realització efectiva de l'activitat, l’existència de la condició o el compliment de la
finalitat serà aprovat per l'òrgan que concedeix les subvencions i en el pla haurà de constar, com a
mínim, la següent informació:
a) Tipus de control a efectuar sobre la línia: administratiu, sobre el terreny, a posteriori i/o de
qualitat.
b) Criteris de selecció de la mostra: aleatori, dirigit o de risc.
c) Percentatge mínim d'ajuda a controlar sobre el total pagat en la línia.
L’Ordre 48/2016 de 16 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, (DOGV
7854, 19.08.2016) per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de subvencions per
al foment del valencià per a mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio i premsa
escrita i digital, indica en el punt 2 de l’article 20:
La comprovació material de l’efectiva realització de l’activitat, existència de la condició o compliment
de la finalitat, es durà a terme en els termes establits en el pla de control que s’elaborarà a tal efecte
en els termes establits en l’article 169.3 de la Llei 1/2015
La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport va convocar, l’any 2016, les subvencions
per al foment del valencià destinades a les institucions, entitats i associacions sense finalitat
lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de
foment del multilingüisme en l’àmbit social mitjançant la Resolució de 16 de setembre de 2016
(DOGV 7879/ 22.09.2016) i finalment les va resoldre per mitjà de la Resolució de 10 de novembre de
2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 7916/14.11.2016).
D'acord amb el Decret 186/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament
orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i en virtut del que
estableix la disposició final primera de l’Ordre 65/2016, de 18 d’octubre, resolc:
Primer
Aprovar el pla de control per a la línia de subvencions concedides per mitjà de la Resolució de 10
de novembre de 2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV
7916/14.11.2016) a mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio i premsa escrita i
digital.
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Segon
Establir els paràmetres de control següents:

a)

Tipus de control a efectuar sobre la línia: administratiu, per a la verificació de la documentació
administrativa i de caràcter econòmic justificativa de l’import concedit i de la resta de documentació
aportada relativa a l’actuació subvencionada, que presentaren les entitats beneficiàries per a la
sol·licitud i pagament de les ajudes.

b)

Criteris de selecció de la mostra: aleatori, la selecció aleatòria es farà amb el tipus de selecció
no estadística per mitjà d’un sorteig, amb exclusió de les entitats sotmeses a plans de control anteriors, i
amb una mostra d’una entitat, com a mínim, per cadascuna de les modalitats que finalment van rebre
subvenció.

c)

Percentatge mínim d'ajuda a controlar sobre el total pagat en la línia: 10% de l’import total pagat,
és a dir, expedients en fase OK.
Tercer
El sorteig per a determinar els expedients sotmesos a aquest Pla de Control es realitzarà el 12 de
novembre de 2020, en les dependències d’aquesta direcció general.

Firmat per Rubén Trenzano Juan
l'11/11/2020 10:45:23
Càrrec: El Director General de Política
Lingüística i Gestió del Multilingüisme
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