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Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2015, de la Direcció
General de Política Educativa, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per a la realització d’activitats
complementàries per a l’alumnat escolaritzat en centres
d’educació especial o en unitats d’educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics.
[2015/9545]

30791

Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política Educativa, por la que se conceden ayudas económicas para la realización de actividades
complementarias para el alumnado escolarizado en centros de educación especial o en unidades de educación
especial ubicadas en centros ordinarios sostenidos con
fondos públicos. [2015/9545]

Per Ordre 67/2015, de 22 de juny, de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport, es va convocar concurs públic d’ajudes per a activitats
complementàries realitzades per centres d’educació especial o unitats
específiques d’educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics (DOCV 7556, 25.06.2015).
Segons s’establix en la citada ordre, en l’apartat 2 de l’article
quart, el finançament d’estes ajudes es realitzarà amb càrrec a la línia
T3154000 de l’aplicació pressupostària 09.02.02.421.30.4dels Pressupostos de la Generalitat per a l’any 2015, per un import global màxim
de 32.130 euros, havent-se adjudicat pel mateix import.
Realitzada la valoració dels projectes presentats segons el que establix la base sèptima de l’annex I i de conformitat amb la disposició final
primera de la mencionada ordre, i en virtut de les competències establides en el Decret 155/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual
s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, esta direcció general resol:

Por Orden 67/2015, de 22 de junio, de la Conselleria de Educación,
Cultura y Deporte, se convocó concurso público de ayudas para actividades complementarias realizadas por centros de educación especial o
unidades específicas de educación especial ubicadas en centros ordinarios sostenidos con fondos públicos (DOCV 7556, 25.06.2015).
Según se establece en la citada orden, en el apartado 2 del artículo
cuarto, la financiación de estas ayudas se realizará con cargo a la línea
T3154000 de la aplicación presupuestaria 09.02.02.421.30.4 de los Presupuestos de la Generalitat para el año 2015, por un importe global
máximo de 32.130 euros, habiéndose adjudicado por el mismo importe.
Realizada la valoración de los proyectos presentados a tenor de lo
establecido en la base séptima del anexo I y de conformidad con la
disposición final primera de la mencionada orden, y en virtud de las
competencias establecidas en el Decreto 155/2015, de 18 de septiembre,
del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional
de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, esta
dirección general resuelve:

Primer
Assignar als centres que figuren en l’annex I les ajudes econòmiques que s’assenyalen.
Denegar l’ajuda als centres que es relacionen en l’annex II, per no
ajustar-se a les bases de la convocatòria.

Primero
Asignar a los centros que figuran en el anexo I las ayudas económicas que se señalan.
Denegar la ayuda a los centros que se relacionan en el anexo II, por
no ajustarse a las bases de la convocatoria.

Segon
Els centres privats concertats hauran de justificar, en un termini de
15 dies hàbils des de la data de publicació d’esta resolució, per mitjà
de factures originals o còpies compulsades i la resta de documents de
valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o
amb eficàcia administrativa, en els termes establits reglamentàriament.
De conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de
la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 10 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, la present resolució, que posa fi a la
via administrativa, podrà ser recorreguda potestativament en reposició o
bé es podrà plantejar un recurs contenciós administratiu, en els terminis
i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:
El recurs de reposició ha d’interposar-se davant del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport en el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la seua publicació.
El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini
de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seua publicació.

Segundo
Los centros privados concertados deberán justificar, en un plazo
de 15 días hábiles desde la fecha de publicación de esta resolución,
mediante facturas originales o copias compulsadas y el resto de documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa, en los términos establecidos
reglamentariamente.
De conformidad con lo que establecen los artículos 107, 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y 10 y 46 de la Ley reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa, la presente resolución,
que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición o bien cabrá plantear un recurso contencioso-administrativo, en los plazos y ante los órganos que se indican a continuación:
El recurso de reposición debe ’interponerse ante el conseller de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación.
El recurso contencioso-administrativo deberá plantearse ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación.

València, 19 de novembre de 2015.– El director general de Política
Educativa: Jaume Fullana Mestre.

Valencia, 19 de noviembre de 2015.– El director general de Política
Educativa: Jaume Fullana Mestre.

ALACANT

ALACANT

03010570 CEE PÚB. SANTO ÁNGEL DE LA
GUARDA

CEIP GLORIA FUERTES

CEE PÚB. TOMÀS LLÀCER

03015191

03000308

ALCOI

ALACANT

CENTRE PRIVAT SAN AGUSTÍN

03001180

LOCALITAT

CENTRE

CODI

Púb.

Púb.

Púb.

Priv.

RÈGIM

Quiosco: "El Mosset" / Quiosc : "El Mosset"

Viaje fin de curso: Benidorm / Viatge fi de curs: Benidorm

Programa hipoterapia y equinoterapia / Programa hipoteràpia y equinoteràpia

/

/

Viaje fin de curso 2014-2015 (Natural School) / Viatge fi de curs 2014-2015 (Natural School)

/

Natación adaptada / Natació adaptada

Integración en el entorno sociocomunitario / Integració en el entorn socio-comunitari

/

Taller emprendedores galletas corazón inquieto / Taller emprenedors galetes cor inquiet

Taller tatamiterapia judo / Taller tatamiteràpia judo

ACTIVITAT

1.095,61 €

1.197,04 €

369,14 €

101,20 €

QUANTITAT ASSIGNADA

Relación de ayudas económicas concedidas en los centros específicos de educación especial, o unidades específicas de educación especial emplazadas en centros ordinarios sostenidos con
fondos públicos para la realización de actividades complementarias realizadas durante el curso 2014/2015

Relació d'ajudes econòmiques concedides als centres específics d'educació especial, o unitats específiques d'educació especial emplaçades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics
per a la realització d'activitats complementàries realitzades durant el curs 2014/2015
escol

ANNEX I / ANEXO I
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CENTRE

CENTRE PRIVAT JOSÉ
ARNAUDA

CEE PÚB. PLA HORTOLANS

CEE PÚB. GARGASINDI

CEE PÚB. CASTELL VELL

CODI

03000345

12004734

03010776

12006780

CASTELLÓ DE LA PLANA

CALP

BORRIANA

ALCOI

LOCALITAT

Púb.

Púb.

Púb.

Priv.

RÈGIM

Taller de cocina / Taller de cuina

A nadar, a nadar / A nadar, a nadar

Viaje a Andorra / Viatge a Andorra

/

Viaje fin de curso (Infantil, Primaria) / Viatge fi de curs (Infantil, Primària)

2.427,34 €

2.329,64 €

1.198,42 €

624,54 €

QUANTITAT ASSIGNADA

Viaje fin de curso Madrid (Secundaria, TVA, PQPI) / Viatge fi de curs Madrid (Secundària, TVA, PQPI)

/

/

Pongamos que hablo de Madrid / Digam que parlem de Madrid

Actividad acuática adaptada / Activitat aquàtica adaptada

Actividades naúticas adaptadas / Activitats nàutiques adaptades

Intervenciones asistidas con animales / Intervencions assistides amb animals

ACTIVITAT

Relación de ayudas económicas concedidas en los centros específicos de educación especial, o unidades específicas de educación especial emplazadas en centros ordinarios sostenidos con
fondos públicos para la realización de actividades complementarias realizadas durante el curso 2014/2015

Relació d'ajudes econòmiques concedides als centres específics d'educació especial, o unitats específiques d'educació especial emplaçades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics
per a la realització d'activitats complementàries realitzades durant el curs 2014/2015
escol

ANNEX I / ANEXO I
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CENTRE

CEE PRIV. EL CAU

CEE PÚB. COMARCAL RAQUEL
PAYA

CEE PÚB. MIGUEL DE
CERVANTES

CEE PÚB. VIRGEN DE LA LUZ

CODI

12003596

03012013

03010806

03010791

ELX

ELDA

DÉNIA

CASTELLÓ DE LA PLANA

LOCALITAT

Púb.

Púb.

Púb.

Priv.

RÈGIM

/

/

Actividades entorno-cafetería / Activitats entorn-cafeteria

/

Viaje fin de curso a Benidorm / Viatge fi de curs a Benidorm

Viaje fin de curso / Viatge fi de curs

/

/

Viaje a Madrid / Viatge a Madrid

/

/

Programa de natación para niños con TEA / Programa de natació per a xiquets amb TEA

ACTIVITAT

509,58 €

986,46 €

1.302,24 €

662,23 €

QUANTITAT ASSIGNADA

Relación de ayudas económicas concedidas en los centros específicos de educación especial, o unidades específicas de educación especial emplazadas en centros ordinarios sostenidos con
fondos públicos para la realización de actividades complementarias realizadas durante el curso 2014/2015

Relació d'ajudes econòmiques concedides als centres específics d'educació especial, o unitats específiques d'educació especial emplaçades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics
per a la realització d'activitats complementàries realitzades durant el curs 2014/2015
escol

ANNEX I / ANEXO I
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CENTRE

CEIP CLARA CAMPOAMOR

CEIP SAN FERNANDO

CEE PÚB. TAMARIT

IES NIT DE L'ALBA

CODI

03017461

03004739

03016626

03014526

ELX

ELX

ELX

ELX

LOCALITAT

Púb.

Púb.

Púb.

Púb.

RÈGIM

/

Taller "Otradansa" / Taller "Otradansa"

" Un dia en el supermercado" / " Un dia al supermercat"

/

/

Viaje a Teruel fin de curso / Viatge a Teruel fi de curs

/

Terapia con caballos / Teràpia amb cavalls

Actividades acuáticas: hidroterapia / Activitats aquàtiques: hidroteràpia

Taller de cocina / Taller de cuina

Terapia con leones marinos / Teràpia amb lleons marins

Contacto e interacción con caballos / Contacte e interacció amb cavalls

ACTIVITAT

102,32 €

2.199,25 €

233,72 €

216,20 €

QUANTITAT ASSIGNADA

Relación de ayudas económicas concedidas en los centros específicos de educación especial, o unidades específicas de educación especial emplazadas en centros ordinarios sostenidos con
fondos públicos para la realización de actividades complementarias realizadas durante el curso 2014/2015

Relació d'ajudes econòmiques concedides als centres específics d'educació especial, o unitats específiques d'educació especial emplaçades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics
per a la realització d'activitats complementàries realitzades durant el curs 2014/2015
escol

ANNEX I / ANEXO I
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CEE PRIV. KOYNOS

CEE PÚB. SANCHIS BANÚS

CEE PRIV. LOS SILOS

46015009

03012098

46020741

03011707 CEE PÚB. ANTONIO SEQUEROS

CENTRE

CODI

ORIHUELA

MONCADA

IBI

GODELLA

LOCALITAT

Púb.

Priv.

Púb.

Priv.

RÈGIM

/

/

A la piscina / A la piscina

/

/

PISCINA / Piscina

/

/

Actividades teatrales / Activitats teatrals

/

Viaje fin de curso TVA / Viatge fi de curs TVA

Natación / Natació

ACTIVITAT

89,28 €

493,88 €

420,63 €

2.062,10 €

QUANTITAT ASSIGNADA

Relación de ayudas económicas concedidas en los centros específicos de educación especial, o unidades específicas de educación especial emplazadas en centros ordinarios sostenidos con
fondos públicos para la realización de actividades complementarias realizadas durante el curso 2014/2015

Relació d'ajudes econòmiques concedides als centres específics d'educació especial, o unitats específiques d'educació especial emplaçades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics
per a la realització d'activitats complementàries realitzades durant el curs 2014/2015
escol

ANNEX I / ANEXO I
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CENTRE

CEIP VILLAR PALASÍ

CEIP LLUÍS VIVES

CEIP SERRANO CLAVERO

CEIP LAS HIGUERILLAS

CODI

46006483

46006801

46007153

46016166

REQUENA

REQUENA

POBLA DE VALLBONA
(LA)

PATERNA

LOCALITAT

Púb.

Púb.

Púb.

Púb.

RÈGIM

Taller de convivencia en el aula TVA / Taller de convivència a l'aula de TVA

Taller de natación adaptada / Taller de natació adaptada

Taller de cocina-cafetería / Taller de cuina-cafeteria

Taller sensorial / Taller sensorial

Taller de cocina / Taller de cuina

Taller de natación / Taller de natació

/

Centro de naturaleza Tarihuela / Centre de natural Tarihuela

Animalades II / Animalades II

/

/

/

ACTIVITAT

1.228,07 €

196,47 €

310,74 €

0,00 €

QUANTITAT ASSIGNADA

Relación de ayudas económicas concedidas en los centros específicos de educación especial, o unidades específicas de educación especial emplazadas en centros ordinarios sostenidos con
fondos públicos para la realización de actividades complementarias realizadas durante el curso 2014/2015

Relació d'ajudes econòmiques concedides als centres específics d'educació especial, o unitats específiques d'educació especial emplaçades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics
per a la realització d'activitats complementàries realitzades durant el curs 2014/2015
escol

ANNEX I / ANEXO I
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CENTRE

CEE PÚB. SANT CRISTÒFOL

CEE PRIV. INFANTA ELENA

CEE PÚB. MIQUEL BURGUERA

CEE PRIV. TORREPINOS

CODI

46007761

03013081

46008108

46008777

TORRENT

SUECA

SANT JOAN D'ALACANT

SAGUNT

LOCALITAT

Priv.

Púb.

Priv.

Púb.

RÈGIM

/

Natación / Natació

Estancia en el albergue "Mas Blanco" / Estada en alberg "Mas Blanco"

/

/

Viaje fin de curso ciclo de TVA / Viatge fi de curs cicle de TVA

/

Vamos al teatro / Anem al teatre

Campamento escolar. Mayo 2015 / Campament escolar. Maig 2015

/

Viaje fin de curso / Viatge fi de curs

Piscina / Piscina

ACTIVITAT

838,60 €

977,16 €

389,60 €

1.178,48 €

QUANTITAT ASSIGNADA

Relación de ayudas económicas concedidas en los centros específicos de educación especial, o unidades específicas de educación especial emplazadas en centros ordinarios sostenidos con
fondos públicos para la realización de actividades complementarias realizadas durante el curso 2014/2015

Relació d'ajudes econòmiques concedides als centres específics d'educació especial, o unitats específiques d'educació especial emplaçades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics
per a la realització d'activitats complementàries realitzades durant el curs 2014/2015
escol

ANNEX I / ANEXO I
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CENTRE

CEE PRIV. SQUEMA

CEIP CIUDAD DEL MAR

CEE PÚB. PROFESOR
SEBASTIÁN BURGOS

CEE PRIV. PARÁLISIS
CEREBRAL INFANTIL CRUZ
ROJA

CODI

46008522

03016602

46016245

46020686

VALENCIA

VALENCIA

TORREVIEJA

TORRENT MONTE VEDAT

LOCALITAT

Priv.

Púb.

Púb.

Priv.

RÈGIM

/

Viiaje fin de curso a Cullera / Viatge fi de curs a Cullera

Viaje fin de curso a Benidorm / Viatge fi de curs a Benidorm

/

/

Viaje fin de curso de la etapa de TVA. / Viatge fi de curs de la etapa de TVA.

/

/

Intervención educativa para ACNEE en piscina / Intervenció educativa per a ACNEE en piscina

/

/

835,34 €

995,63 €

180,76 €

1.087,88 €

QUANTITAT ASSIGNADA

Viaje fin de curso "Alicante-Tabarca-Terra Mítica" / Viatge fi de curs "Alicante-Tabarca-Terra Mítica"

ACTIVITAT

Relación de ayudas económicas concedidas en los centros específicos de educación especial, o unidades específicas de educación especial emplazadas en centros ordinarios sostenidos con
fondos públicos para la realización de actividades complementarias realizadas durante el curso 2014/2015

Relació d'ajudes econòmiques concedides als centres específics d'educació especial, o unitats específiques d'educació especial emplaçades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics
per a la realització d'activitats complementàries realitzades durant el curs 2014/2015
escol

ANNEX I / ANEXO I
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CENTRE

CEIP RAQUEL PAYA

CEE PÚB. RUIZ JIMÉNEZ

CEIP MESTALLA

CEE PÚB. ROSA LLÁCER

CODI

46013426

46010899

46019866

46028119

VALENCIA CASTELLAROLIVERAL

VALENCIA

VALENCIA

VALENCIA

LOCALITAT

Púb.

Púb.

Púb.

Púb.

RÈGIM

"Disfrutamos con el agua" / "Gaudim de l'aigua"

"Érase una vez el teatro" / "Hi havia una vegada el teatre"

"Vamos de multiaventura al pantano de Alarcón" / "Anem de multiaventura al pantà d'Alarcón"

/

Habilidades sociales en entorno: Mercadona / Habilitats socials en entorn: Mercadona

Actividades en el medio acuático natación-vela / Activitats al medi aquàtic natació-vela

/

/

Salou-Port Aventura / Salou-Port Aventura

Semana cultural / Setmana cultural

Teatro musical / Teatre musical

Salimos de la escuela y aprendemos / Eixim de l'escola y aprenem

ACTIVITAT

661,87 €

99,26 €

550,64 €

234,51 €

QUANTITAT ASSIGNADA

Relación de ayudas económicas concedidas en los centros específicos de educación especial, o unidades específicas de educación especial emplazadas en centros ordinarios sostenidos con
fondos públicos para la realización de actividades complementarias realizadas durante el curso 2014/2015

Relació d'ajudes econòmiques concedides als centres específics d'educació especial, o unitats específiques d'educació especial emplaçades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics
per a la realització d'activitats complementàries realitzades durant el curs 2014/2015
escol

ANNEX I / ANEXO I
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CEE PÚB. SECANET

CEE PÚB. LA PANDEROLA

CEE PRIV. APADIS

03011331

12003511

03009427

46017717 CEE PÚB. PLA DE LA MESQUITA

CENTRE

CODI

XÀTIVA

VILLENA

VILA-REAL

VILA JOIOSA (LA)

LOCALITAT

Púb.

Priv.

Púb.

Púb.

RÈGIM

/

/

Viaje fin de curso a Xàbia / Viatge fi de curs a Xàbia

/

Viaje TVA- Benidorm / Viatge TVA- Benidorm

Viaje fin de curso a Benicasim / Viatge fi de curs a Benicàssim

/

/

Viaje fin de curso / Viatge fi de curs

/

/

Viaje fin de curso a Port Aventura / Viatge fi de curs a Portaventura

ACTIVITAT

1.014,49 €

972,42 €

467,45 €

1.289,82 €

QUANTITAT ASSIGNADA

Relación de ayudas económicas concedidas en los centros específicos de educación especial, o unidades específicas de educación especial emplazadas en centros ordinarios sostenidos con
fondos públicos para la realización de actividades complementarias realizadas durante el curso 2014/2015

Relació d'ajudes econòmiques concedides als centres específics d'educació especial, o unitats específiques d'educació especial emplaçades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics
per a la realització d'activitats complementàries realitzades durant el curs 2014/2015
escol

ANNEX I / ANEXO I
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CENTRE
CENTRO

46006483 CEIP VILLAR PALASÍ

CODI
CÓDIGO

PATERNA

LOCALITAT
LOCALIDAD
Púb.

RÈGIM
RÉGIMEN

/

/

/

/

Falta documentación o es incorrecta
Falta documentació o és incorrecta

MOTIU DE LA DENEGACIÓ
MOTIVO DE LA DENEGACIÓN

/

/

ACTIVITAT
ACTIVIDAD

Relación de centros a los cuales se les ha denegado la ayuda

Relació de centres als quals se'ls ha denegat l'ajuda

ANNEX II ANEXO II
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