Resolució de la Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al
Pacient per la qual es dona publicitat a la relació provisional de sol·licituds admeses
i excloses destinades a finançar programes de seguiment de càncer infantil
Per ORDRE 2/2022, d'11 d'abril, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la
qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a finançar
programes de seguiment a llarg termini de supervivents de càncer infantil en la Comunitat
Valenciana, per al període 2022/2023. (D'ara en avant Ordre 2/2022).
En l'Annex II d'aquesta Ordre, publicada en la mateixa data, es convoquen subvencions
destinades a finançar programes de seguiment de càncer infantil.
La comissió de valoració, constituïda conforme s'estableix en la base dècima de l'Ordre
2/2022, ha procedit a l'examen i valoració de les sol·licituds presentades, d'acord amb els
criteris de valoració establits en la base tercera de la precitada ordre, i a l'emissió de
l'informe corresponent, elevant a l'òrgan instructor proposada de relació provisional de
sol·licituds admeses i excloses.
L'ordenació i instrucció del procediment de concessió correspondrà a la direcció general
amb competències en matèria d'atenció al pacient, segons s'estableix en la base novena de
l'Ordre 2/2022.
D'acord amb el preceptuat en la base octava de la precitada ordre, correspon a l'òrgan
instructor dictar la resolució provisional, que es notificarà a les entitats interessades,
donant-los tràmit d'audiència per termini de 10 dies per a presentar les al·legacions que
estimen pertinents.
De conformitat amb el que es preveu en l'article 15 del DECRET 185/2020, de 16 de
novembre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública, la Direcció General de Planificació, Eficiència Tecnològica i
Atenció al Pacient, sota la dependència de la Secretaria Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia
Sanitària exerceix, entre altres, les competències en matèria d'atenció al pacient.
En virtut de la competència atribuïda en el punt 3 de la base dècima de l'Ordre 1/2022 i
article 9 de la resolució de convocatòria de 24 de març de 2022, i d'acord amb la proposta
de la comissió de valoració, resolc:
Primer. Es proposa incloure, provisionalment a les entitats relacionades en l'Annex I.
Segon. Publicar la present resolució en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal
i Salut Pública http://ww.san.gva.es./inici
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Tercer. Concedir un termini de 10 dies per a presentar les al·legacions que estimen
oportunes.
Les
al·legacions
s'enviaran
a
través
del
següent
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20292

procediment:

ANNEX I. RELACIÓ PROVISIONAL ENTITATS ADMESES
EXPEDIENT

ENTITAT

ESTAT

1

01/22

Asociación de pacientes de leucemia, linfoma, mieloma y otras
enfermedades de la sangre C.V.

2

02/22

Asociación Española Contra el cáncer

ADMESA

3

03/22

Asociación de Madres y Padres de Niños con Cáncer de la CV

ADMESA

LA DIRECTORA GENERAL PLANIFICACIÓN,
EFICIENCIA TECNOLÓGICA Y ATENCIÓN AL PACIENTE
Firmat per María Llanos Cuenca González el
19/05/2022 20:21:07
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