RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 7 de desembre de 2017, del director general de
Política Educativa, de la convocatòria del programa per a la dinamització de les
biblioteques escolars i el foment de la lectura als centres docents de titularitat pública de
la Generalitat.
Per RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2017, de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, es va convocar el programa per a la dinamització de les
biblioteques escolars i el foment de la lectura als centres docents de titularitat pública de
la Generalitat (DOGV núm. 8174 / 21.11.2017).
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, verificat que s’han atés els requisits
establerts en la resolució i efectuada la distribució de la dotació de la convocatòria
d'acord amb el que disposa el resolc seté, formule la següent resolució provisional:
Primer.- Assignar als centres públics seleccionats que figuren en l'annex I
d'aquesta resolució provisional les assignacions econòmiques que s'indica en cada cas,
les quals s'abonaran amb caràcter de despesa extraordinària de funcionament, amb
càrrec del capítol 2 del programa pressupostari 421.50, del pressupost de la Generalitat
de l’any 2017, per un import global màxim d’1.350.000,00 €, dels quals s'assignen
1.349.955,91 € amb un sobrant de 44,09 €.
Segon.- D'acord amb el resolc 11 de la Resolució de 17 de novembre de 2017, el
centre que haja presentat la sol·licitud d’acord amb el procediment establit en aquesta
resolució, però no aparega en la llista, podrà presentar al·legació.
L'al·legació haurà de presentar-se per mitjà d'un escrit dirigit al Servei d'Innovació i
Qualitat, de la Direcció General de Política Educativa de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, a través dels llocs assenyalats en la Llei de Procediment
Administratiu. Una vegada registrat l'escrit d'al·legacions, cal enviar una còpia d'aquest
escrit amb el segell de registre per correu electrònic des del correu electrònic oficial del
centre i adreçada al correu electrònic: innovacio@gva.es
Tercer.- L’entrega de l’assignació econòmica es realitzarà, una vegada
concedida, per transferència bancària al centre docent per mitjà d’ordre de pagament en
ferm, a proposta de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, a càrrec
del pressupost anual de l’exercici 2017, tal i com s'estableix en el resolc 12 de la
convocatòria.

València, 7 de desembre de 2017. Director general de Política Educativa. Jaume Fullana
Mestre.

RESOLUCIÓN PROVISIONAL de 7 de diciembre de 2017, del director general de
Política Educativa, de la convocatoria del programa para la dinamización de las
bibliotecas escolares y el fomento de la lectura en los centros docentes de titularidad
pública de la Generalitat.
Por RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2017, de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, se convocó el programa para la dinamización de las
bibliotecas escolares y el fomento de la lectura en los centros docentes de titularidad
pública de la Generalitat (DOGV núm. 8174 / 21.11.2017).
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, verificado que se han dado los
requisitos establecidos en la resolución y efectuada la distribución de la dotación de la
convocatoria conforme a lo dispuesto en el resuelvo séptimo, formulo la siguiente
resolución provisional:
Primero.- Asignar a los centros públicos seleccionados que figuran en el anexo I
de esta resolución provisional las asignaciones económicas que se indica en cada caso,
las cuales se abonarán con carácter de gasto extraordinario de funcionamiento, con
cargo del capítulo 2 del programa presupuestario 421.50, del presupuesto de la
Generalitat del año 2017, por un importe global máximo d’1.350.000,00 €, de los cuales
se asignan 1.349.955,91 € con un sobrante de 44,09 €.
Segundo.- De acuerdo con el resuelvo 11 de la Resolución de 17 de noviembre
de 2017, el centro que haya presentado la solicitud de acuerdo con el procedimiento
establecido en esta resolución, pero no aparezca en la lista, podrá presentar alegación.
La alegación deberá presentarse mediante un escrito dirigido al Servicio de Innovación
y Calidad, de la Dirección General de Política Educativa de la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, a través de los lugares indicados en la Ley
de Procedimiento Administrativo. Una vez registrado el escrito de alegaciones, hay que
enviar una copia de este escrito con el sello de registro por correo electrónico desde el
correo electrónico oficial del centro y dirigida al correo electrónico: innovacio@gva.es
Tercero.- La entrega de la asignación económica se realizará, una vez concedida,
por transferencia bancaria al centro docente mediante orden de pago en firme, a
propuesta de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, con cargo
al presupuesto anual del ejercicio 2017, tal y como se establece en el resuelvo 12 de la
convocatoria.

València, 7 de diciembre de 2017. Director general de Política Educativa. Jaume
Fullana Mestre.

