
A la CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

En  /  Na  _____________________________________________________ 
amb  D.N.I  ________________,  pare/mare/tutor  de  l'alumne 
____________________________  estudiant  de  ______________  (Primària, 
ESO,  Batxiller)  en  el  curs  2012/2013  del  centre  educatiu 
____________________________________________,  i  amb  domicili  en 
____________________________________________________________  i  a 
l'efecte de notificació  en el  carrer  Denia nº 6-1º  de València,  codi 
postal 46006, compareix i com a millor procedisca, DIC,

Que  per  ordre  31/2012,  de  22  de  juny,  de  la  Conselleria 
d’Educació Formació i Ocupació, es va determinar el crèdit que ha de 
finançar  les  ajudes  per  a  l'adquisició  de  llibres  de  text  i  material 
didàctic  i  informàtic  de  l'alumnat  d'Educació  Primària,  Educació 
Secundària  Obligatòria  i  de  les  unitats  d'educació  especial,  per  a 
alumnes  escolaritzats  en  un  centre  públic  o  en  un  centre  privat 
concertat en la comunitat Valenciana en el curs 2012/2013, reglat en 
l'Ordre  93/2010,  de  14  de  Desembre  de  2010,  de  la  Conselleria 
d'Educació, Cultura i Esport.

Que  havent-se  presentat  en  data  i  forma  la  corresponent 
sol·licitud de Beca 2012/2013 i havent sigut beneficiari el meu fill/a de 
les  citades  ajudes,  tal  com  se'm  va  notificar  en  el  seu  moment 
mitjançant el tauler d'anuncis del centre escolar i a través del següent 
enllaç  http://www.edu.gva.es/ocd/areacd/es/abc/ajudesllibres.asp,  a 
data d'avui no s'ha realitzat el pagament de les quantitat concedida 
que ascendeix a ______________________________ // _____€//, per la qual 
cosa em veig obligat,  per mitjà  del  present escrit,  i  dins del  legal 
termini  i  forma  a  interposar  RECLAMACIÓ  ADMINISTRATIVA 
PRÈVIA  A  la  VIA  JURISDICCIONAL,  per  la  inactivitat  de 
l'Administració, i sol·licite el pagament de les ajudes concedides, tot 
açò sobre la base dels següents,

FONAMENTS DE DRET

-I-

Ordre  31/2012,  de  22  de  juny,  de  la  Conselleria 
d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula les bases de 
la  convocatòria  d'ajudes  per  a  l'adquisició  de  llibres  de  text  i  de 
material  didàctic  i  informàtic,  de  l'alumnat  d'Educació  Primària, 
educació  Secundària  Obligatòria  i  d'unitats  d'educació  especial, 
escolaritzat en un centre públic o en un centre privat concertat.

-II-



RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2012, del director general 
de Centres Docents, per la qual s'amplia el termini de presentació 
de sol·licituds de la fase A, prevista en l'annex I de l'Ordre 31/2012, 
de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, de 
la  convocatòria  d'ajudes  per  a  l'adquisició  de  llibres  de  text  i  de 
material  didàctic  i  informàtic,  de  l'alumnat  d'Educació  Primària, 
Educació  Secundària  Obligatòria  i  d'unitats  d'educació  especial, 
escolaritzat en un centre públic o en un centre privat concertat, a la 
Comunitat Valenciana per al curs 2012-2013.

-III-

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2012, de la Direcció 
general  de  Centres  i  Personal  Docent,  de  la  convocatòria 
d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text i de material didàctic i 
informàtic,  de  l'alumnat  d'Educació  Primària,  Educació  Secundària 
Obligatòria i d'unitats d'educació especial, escolaritzat en un centre 
públic o en un centre privat concertat a la Comunitat Valenciana, per 
al curs 2012-2013.

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2013, del director general de 
Centres  i  Personal  Docent,  que  complementa  i  corregeix 
errors respecte a la Resolució de 27 de desembre de 2012, de 
la  convocatòria  d'ajudes  per  a  l'adquisició  de  llibres  de  text  i  de 
material  didàctic  i  informàtic,  de  l'alumnat  d'Educació  Primària, 
Educació  Secundària  Obligatòria  i  d'unitats  d'educació  especial, 
escolaritzat  en  un  centre  públic  o  privat  concertat  a  la  Comunitat 
Valenciana per al curs 2012-2013. 

-IV-

Ordre  de  26  de  setembre  de  1994,  de  la  Conselleria 
d'Economia  i  Hisenda,  sobre  la  tramitació  anticipada 
d'expedients de despesa.

-V-

Llei 10/2011, de 27 de desembre, de Pressupostos de la 
Generalitat per a l'exercici 2011, i d'acord amb el que preceptúa el 
número 11 de l'article 47 de la Llei d'Hisenda Pública de la 
Generalitat Valenciana, text refós aprovat pel Decret Legislatiu de 
26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, es dóna 
publicitat a la quantia de les ajudes per a l'adquisició de llibres de 
text  i  al  crèdit  destinat  a  finançar  aquestes  ajudes  i  el  bo-llibre, 
regulats  en  l'Ordre  93/2010,  de  14  de  desembre  de  2010,  de  la 
Conselleria d'Educació, abans citada. 

-VI-



Art. 120 i ss de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim  Jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  del 
Procediment Administratiu Comú, pel qual es regula la reclamació 
administrativa prèvia a la via Jurisdiccional.

Per l'exposat,

SUPLIQUE A la CONSELLERIA A la qual EM DIRIGISC que 
tinga per presentat aquest escrit de reclamació administrativa prèvia 
a la via jurisdiccional i procedisca a efectuar el pagament les ajudes 
per  a  l'adquisició  de  llibres  quantificat  en 
_____________________euros //_____€// per al curs 2012/2013, tal com es 
va publicar en l'ordre 31/2012.

A ___________________________a ____ de ____________ de 2013

Signat. _______________________
(pare/mare o tutor del beneficiari)


