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ACTA DE LA REUNIÓ DEL 25 DE MAIG DE 2022 DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DE LA 
CONVOCATÒRIA D'AJUDES DESTINADES A PROMOURE LA SALUT PERINATAL I LA PRIMERA 
INFÀNCIA, CONVOCADES PER RESOLUCIÓ DE 08 DE MARÇ DE 2022, DE LA CONSELLERA DE 
SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA 

Assistents 

Comissió avaluadora: José Antonio Lluch Rodrigo (president), Laura Rioja Rioja (secretària), 

Rosa Almela Sanchiz, Emília Banqueri Guerrero i Isabel Bevià Febrer (vocals). 

Comença la sessió (via Webex) sent les 13.00 h. del dimecres 25 de maig de 2022, amb el 

següent 

ORDRE DEL DIA: 

1. Revisió de les puntuacions obtingudes per cadascuna de les entitats que s'han presentat a la 

convocatòria de subvencions. 

2. Precs i preguntes. 

 

1. Revisió de les puntuacions obtingudes per cadascuna de les entitats que s'han presentat a 
la convocatòria de subvencions. 

Amb anterioritat a la reunió s'ha enviat a tots els components de la comissió la taula definitiva 

amb les puntuacions obtingudes per cadascuna de les entitats admeses, seguint el full 

d'anotacions de valoració amb els criteris establits en l'article 22 de la Ordre 1/2019. 

A les entitats que no van presentar la documentació correctament, se'ls va reclamar i van 

esmenar les deficiències abans dels 10 dies de termini. 

Es repassen les puntuacions reflectides en aquesta taula, treballades i discutides prèviament 

per les parelles de membres de la comissió establides, i es donen per definitives (s'adjunta en 

l'Annex de l'acta). 

S'han exclòs dues entitats: 

- Apanee: el projecte va dirigit a un grup d'edat diferent al que apareix en la convocatòria 

d'aquestes subvencions. En l'apartat Tercer de la convocatòria es detalla que l'edat de les 

xiquetes i xiquets als que estan destinades les ajudes és entre 0 i 5 anys. Apanee presenta un 

projecte per a treballar amb xiquetes i xiquets de 6 a 16 anys. 

- Fundació Joan I. Muñoz Bastide: no descriu cap projecte concret, en la documentació es limita 

a definir conceptes. 
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2. Precs i preguntes. 

La secretària explica els passos a seguir després de l'acceptació de la taula amb les puntuacions, 

sempre complint amb el termini final establit en el DOGV, que en aquest cas és el 16 de juny de 

2022. 

Igualment es remetrà a tots els membres de la comissió la taula final amb l'assignació 

econòmica que correspon a cada entitat segons la puntuació obtinguda. 

Sense res més a afegir, s'alça la sessió sent les 13.30 del dimecres 25 de maig de 2022. 

 

 

 

        El president                      La secretària 

 

 

 

                   Jose Antonio Lluch Rodrigo                        Laura Rioja Rioja 
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ANNEX: TAULA DE PUNTUACIONS OBTINGUDES PER LES ENTITATS ADMESES 
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