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RESOLUCIÓ CONJUNTA DE LA DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I DEL
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPARÈNCIA, ATENCIÓ A LA CIUTADANIA I BON GOVERN, PER LA
QUAL S'APROVA EL PLA DE CONTROL DE LES SUBVENCIONS DE LA CONSELLERIA DE
PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA PER A l'ANY 2019,
DESTINADES A LES ENTITATS LOCALS I ENTITATS CIUTADANES DE LA COMUNITAT
VALENCIANA, CENTRES VALENCIANS EN L'EXTERIOR (CEVEX) I CASES REGIONALS D'ALTRES
COMUNITATS AUTÒNOMES EN LA COMUNITAT VALENCIANA, PER Al FOMENT DE LA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA, LA TRANSPARÈNCIA I L'ACCÉS A la INFORMACIÓ PÚBLICA.
Mitjançant l'Ordre 4/2016, de 3 de juny de 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat
Social, Participació i Cooperació, s'estableixen les bases reguladores conjuntes de les subvencions destinades
a les entitats locals, entitats ciutadanes, centres valencians en l'exterior i cases regionals d'altres comunitats
autònomes en la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a
la informació pública (DOCV núm. 7798, de 06.06.2016).
Mitjançant les següents resolucions van ser convocats els procediments de concessió de les ajudes
expressades a continuació:
•

Resolució de 21 de febrer de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions destinades a les
entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència
i l'accés a la informació pública (DOGV nº 8495, de 2 7.02.2019).

•

Resolució de 21 de febrer de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions destinades a les
entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la
transparència i l'accés a la informació publica (DOGV nº 8495 de 2 7.02.2019).

•

Resolució de 25 de febrer de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions destinades als
centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8498 de 04 .03.
2019).

•

Resolució de 4 de març de 2019 de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació, per la qual es convoquen per a l'any 2019, subvencions destinades a les
cases regionals d'altres comunitats autònomes en la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8501 de
07 .03. 2019).

Mitjançant les següents resolucions van ser concedides aquestes ajudes a les entitats esmentades en
els seus respectius annexos:
•

Resolució de 23 de juliol de 2019, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i
Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2019 subvencions destinades a les
entitats locals de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8601, de 29.07.2019 ).

•

Resolució d'1 d'agost de 2019 de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat
Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2019 subvencions destinades a les entitats
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ciutadanes de la Comunitat Valenciana per al foment de la participació ciutadana, la transparència i
l'accés a la informació pública (DOGV núm. 8607 de 06.08.2019).
•

Resolució de 29 de juliol de 2019, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i
Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2019 les subvencions destinades als
centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8602 de 30 .07.
2019).

•

Resolució de 29 de juliol de 2019, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i
Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2019 les subvencions destinades a les
cases regionals d'altres comunitats autònomes en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8602 de
30 .07. 2019).

Considerant el que s'estableix en l'article 32.1 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de
Subvencions, que disposa que l'òrgan convocant comprovarà l'adequada justiﬁcació de la subvenció, així
com la realització de l'activitat i el compliment de la ﬁnalitat que determinen la concessió o gaudi de la
subvenció.
Considerant el que es disposa en l'article 85 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que estableix l'obligatorietat
d'elaboració d'un pla anual d'actuació per a comprovar la realització pels beneﬁciaris de les activitats
subvencionades, i el que s'estableix en l'article 169 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del
Sector Públic Instrumental i de Subvencions.
Considerant el que es preveu en la Resolució de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació, per la qual s'aprova el Pla estratègic de subvencions per al període 2016-2019.
VIST el que es disposa en la base 31 de l'Ordre 4/2016, de 3 de juny de 2016, de la Conselleria de
Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'estableixen les bases
reguladores conjuntes de les subvencions destinades a la s entitats locals, entitats ciutadanes, centres
valencians en l'exterior i cases regionals d'altres comunitats autònomes en la Comunitat Valenciana, per al
foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública.
Considerant el que s'estableix en les resolucions de convocatòria i concessió de subvencions per a les
entitats locals, en les quals s'estableix que “es realitzarà la comprovació material de l'efectiva realització de
l'activitat subvencionada mitjançant un control administratiu, sobre una mostra aleatòria corresponent al
20% dels projectes concedits”.
Considerant el que s'estableix en les Resolucions de convocatòria i concessió de subvencions per a les
entitats ciutadanes, en les quals s'estableix que “es realitzarà la comprovació material de l'efectiva
realització de l'activitat subvencionada mitjançant un control administratiu, sobre una mostra aleatòria
corresponent al 25% dels projectes concedits”.
Considerant el que s'estableix en les resolucions de convocatòria i concessió de subvencions per a les cases
regionals, en les quals s'estableix que “es realitzarà la comprovació de l'efectiva realització de l'activitat
subvencionada mitjançant un control administratiu, sobre una mostra aleatòria corresponent al 50% dels
projectes concedits”.
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Així mateix, haurà de tindre's en compte el que s'estableix en el resolc dotzé de la convocatòria d'ajudes
destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana, on s'estableix que la
justiﬁcació de les mateixes es realitzarà mitjançant la presentació de: certiﬁcat de justiﬁcació de despeses,
relació detallada de les despeses ocasionades pel projecte objecte de subvenció, original de les factures de
la despesa efectuada, justiﬁcants de pagament, certiﬁcat de compliment del pressupost aprovat i la
memòria tècnica detallada de les activitats realitzades i que han sigut subvencionades, per la qual cosa el
control administratiu sobre la concessió d'aquestes subvencions es realitzarà sobre la totalitat dels
projectes concedits.

Per tot això, en virtut del que es preveu en els articles 159 i 160 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del
Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les Conselleries de la
Generalitat,

RESOLEM
Primer
Establir el pla de control per a les subvencions concedides a entitats locals per la resolució de 23 de
juliol de 2019 (DOGV núm. 8601 de 29.07.2019) de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació
i Qualitat Democràtica, pel qual es realitzarà un control administratiu sobre una mostra del 20%, que serà
seleccionada de forma aleatòria.
Segon
Establir el pla de control per a les subvencions concedides a entitats ciutadanes per la Resolució d'1
d'agost de 2019 (DOGV núm. 8607 de 06.08.201 9) de la Conselleria de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica, pel qual es realitzarà un control administratiu sobre una mostra del 25%,
que serà seleccionada de forma aleatòria.
Tercer
Establir el pla de control per a les subvencions concedides als Centres Valencians en l'Exterior (CEVEX)
de la Comunitat Valenciana per la de 29 de juliol de 2019 (DOGV núm. 8602 de 30 .07. 2019) de la
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, pel qual es realitzarà un
control administratiu sobre la totalitat dels projectes concedits.
Quart
Establir el pla de control per a les subvencions concedides a cases regionals d'altres comunitats
autònomes en la Comunitat Valenciana per la Resolució de 29 de juliol de 2019 (DOGV núm. 8602 de 30 .07.
2019) de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, pel qual es
realitzarà un control administratiu sobre una mostra del 5 0%, que serà seleccionada de forma aleatòria.
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Cinqué
Els aspectes bàsics a controlar seran l'adequada justiﬁcació de la subvenció, així com la realització de
l'activitat i el compliment de la ﬁnalitat que va determinar la concessió de la subvenció.
Aquest pla de control es realitzarà durant l'últim trimestre de l'exercici 2019.

Sisé
Notiﬁcar a aquelles entitats seleccionades sobre les quals s'ha de realitzar aquest pla de control,
relacionades en l'annex I (entitats locals), en l'annex II (entitats ciutadanes) i en l'annex III (cases regionals
d'altres comunitats autònomes en la Comunitat Valenciana), perquè en el termini de deu dies hàbils, aporten
la documentació necessària per a la correcta execució d'aquest.
Contra el que es disposa en la present resolució, que posa ﬁ a la via administrativa, es podrà
interposar potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un
mes, comptat des de l'endemà a la seua publicació, de conformitat amb el que es preveu en els articles 123 i
124 de la Ley 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà a la seua
publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10 i 46 de la Ley 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra
via que es considere oportuna.
LA DIRECTORA GENERAL

DIRECTOR GENERAL DE TRANSPARÈNCIA

DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Firmado por María Jesús Pérez Galant el
13/11/2019 12:12:53

, ATENCIÓ A LA CIUTADANIA I BON GOVERN

Firmat per Andrés Gomis Fons el 13/11/2019
14:44:48

ANNEX I ENTITATS LOCALS COMUNITAT VALENCIANA
MODALITAT I - PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ENFORTIMENT DEL TEIXIT ASSOCIATIU
EXPEDIENT

ENTITAT

TPLOB1/38/2019

Ajuntament de Benetusser

TPLOB1/37/2019

Ajuntament de Riba-roja de Túria

TPLOB1/28/2019

Ajuntament de Foios

TPLOB1/29/2019

Ajuntament de Cullera

TPLOB1/40/2019

Ajuntament d'Ontinyent

TPLOB1/18/2019

Ajuntament de la Pobla de Vallbona
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TPLOB1/21/2019

Ajuntament de Nules

TPLOB1/3/2019

Ajuntament de Benissa

TPLOB1/41/2019

Ajuntament de Pedreguer

TPLOB1/12/2019

Ajuntament de Dénia

TPLOA1/11/2019

Entitat Local menor El Perelló

TPLOA1/22/2019

Ajuntament de Aras de los Olmos

TPLOA1/42/2019

Ajuntament d’Alcublas

TPLOA1/30/2019

Ajuntament de la Pobla Llarga

TPLOA1/40/2019

Ajuntament del Real de Gandia

TPLOA1/25/2019

Ajuntament de Senyera

TPLOA1/29/2019

Ajuntament de Serra

TPLOA1/9/2019

Mancomunitat Penyagolosa Pobles del Nord

TPLOA1/17/2019

Ajuntament del Poble Nou de Benitaxell

TPLOA1/4/2019

Ajuntament Tarbena

MODALITAT II - TRANSPARÈNCIA I ACCÉS DELS CIUTADANS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
EXPEDIENT

ENTITAT

TPLOB2/18/2019

Ajuntament d'Albaida

TPLOB2/12/2019

Ajuntament de Paiporta

TPLOB2/10/2019

Ajuntament de La Pobla de Vallbona

TPLOB2/27/2019

Ajuntament de Benigànim

TPLOB2/4/2019

Ajuntament d'Onda

TPLOB2/1/2019

Ajuntament de Catral

TPLOB2/36/2019

Ajuntament d'Elda

TPLOA2/38/2019

Ajuntament de Sot de Xera

TPLOA2/24/2019

Ajuntament de Catadau

TPLOA2/33/2019

Ajuntament d'Almoines

TPLOA2/32/2019

Ajuntament de Vallanca

TPLOA2/48/2019

Ajuntament de Camporrobles

TPLOA2/7/2019

Ajuntament de Vallada

TPLOA2/20/2019

Ajuntament de Càlig

TPLOA2/44/2019

Ajuntament de les Alqueries
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ANNEX II - ENTITATS CIUTADANES COMUNITAT VALENCIANA
EXPEDIENT

ENTITAT

TPASOC/8/2019

Associació Valenciana Fibromiàlgia (AVAFE) – Modalitat B

TPASOC/47/2019

Fundació Horta Sud – Modalitat A

TPASOC/95/2019

Servei Jesuïta Migrants Espanya – Modalitat B

TPASOC 145/2019

Associació Dones Gitanes Romi - Modalitat B

TPASOC/163/2019

Observatori Ciutadá contra la corrupció – Modalitat A

TPASOC/172/2019

Fundació Escola Valenciana C.V – Modalitat A

TPASOC/174/2019

Associació Protet – Modalitat C

TPASOC/114/2019

CASDA – Modalitat C

TPASOC/44/2019

Consell Joventut Alacant – Modalitat C

TPASOC/65/2019

Associació familiars malalts alzheimer Villena – Modalitat C

TPASOC/79/2019

Associació dany cerebral adquirit – Modalitat C

TPASOC/169/2019

Associació famílies nombroses Alacant – Modalitat C
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ANNEX III - CASES REGIONALS COMUNITAT VALENCIANA
MODALITAT I - CASES REGIONALS
EXPEDIENT

ENTITAT

TPCCRR/4/2019

CENTRE GALEGO DE CASTELLÓ “O ATURUXO”

TPCCRR/6/2019

CENTRE ARAGONÉS DE CASTELLÓ

TPCCRR/11/2019

ASSOCIACIÓ CULTURAL ANDALUSA D'ALBORAIA

TPCCRR/15/2019

CASA D'ANDALUSIA A VALÈNCIA

TPCCRR/16/2019

ASSOCIACIÓ CULTURAL ANDALUSA D'ALDAIA

TPCCRR/18/2019

ASSOCIACIÓ CULTURAL ANDALUSA CIUTAT FALLERA

TPCCRR/21/2019

CASA D'ASTÚRIES A VALÈNCIA, ASSOCIACIÓ RECREATIVA CULTURAL

TPCCRR/23/2019

CENTRE CULTURAL ANDALÚS D'ALMUSSAFES

TPCCRR/24/2019

CENTRE CULTURAL ROCIERO ANDALÚS DE TORRENT

TPCCRR/25/2019

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA CULTURA ANDALUSA

TPCCRR/27/2019

CASA D'ANDALUSIA A GANDIA
MODALITAT II - FEDERACIONS I CONFEDERACIONS

EXPEDIENT

ENTITAT

TPFFRR/2/2019

FEDERACIÓ DE CASES I CENTRES REGIONALS D'ESPANYA A CASTELLÓ

TPFFRR/3/2019

FEDERACIÓ DE CASES REGIONALS D'ALACANT

TPFFRR/4/2019

FEDERACIÓ DE CASES ORIGINARIAS DE CASTELLA-LA MANXA A VALÈNCIA
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