RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2016, del director general de Política Educativa, per la que s'amplia
el termini de justificació del desenvolupament dels projectes seleccionats a la convocatòria del
concurs públic d'assignacions i ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació
i innovació educativa sobre el desenvolupament del currículum durant el curs acadèmic 20152016.

ANTECEDENTS DE FET
PRIMER.- Que amb data 1 d'octubre de 2015 es va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana l'Ordre 11/2015, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport, per la qual es convoca concurs públic d'assignacions i ajudes econòmiques per a la
realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenvolupament del
currículum durant el curs acadèmic 2015-2016.
SEGON.- Que amb data 13 de desembre de 2015 es va publicar al Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana la RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2015, del director general de Política Educativa,
per la qual és resol la convocatòria del concurs d’assignacions i ajudes econòmiques per a la
realització de projectes d’investigació i innovació educativa sobre el desenvolupament del
currículum durant el curs acadèmic 2015-2016.
TERCER.- Que l'Ordre 11/2015 establix en la seua base quinze que la justificació del
desenvolupament del projecte haurà de presentar-se abans del 30 de juny de 2016.
QUART.- Que a causa de qüestions tècniques no ha sigut possible obrir abans del 20 de juny
l'aplicació informàtica a efectes de donar compliment al disposat en l'ordeno cinqué i la base quinze
de l'Ordre 11/2015, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport,
per la qual es convoca concurs públic d'assignacions i ajudes econòmiques per a la realització de
projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenvolupament del currículum durant el
curs acadèmic 2015-2016.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- L'article 49.1 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, disposa que l'Administració, excepte precepte en contra, podrà
concedir d'ofici o a petició dels interessats , una ampliació dels terminis establits, que no excedisca
de la meitat dels mateixos, si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de
tercers. L' acord d'ampliació haurà de ser notificat als interessats "

SEGON.- En aquest cas l'Administració procedeix a acordar d'ofici l'ampliació del termini de
justificació del desenvolupament dels projectes, valorant les circumstàncies concurrents i tenint en
compte que amb l' esmentada demora no es perjudiquen drets de tercers.
Raons aquestes que motiven la present resolució, tal i com exigeix exigeit l'article 54.1.e) de la
citada Llei del Procediment Administratiu, i condueixen a acordar d'ofici l'ampliació del termini per
a complir el referit tràmit.
TERCER.- La disposició final primera de l'Ordre 11/2015, de 28 de setembre, de la conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, delega en la persona titular de la direcció general de
Política Educativa la facultat de resoldre la convocatòria i concedir les assignacions i ajudes als
projectes seleccionats, i se l'autoritza a adoptar les mesures oportunes per al compliment i aplicació
d'aquesta ordre, i també per a resoldre i notificar totes les incidències que es plantegen en la
interpretació i execució de la convocatòria.
Vistos els preceptes legals citats i la resta de concordant i pertinent aplicació,
RESOLC
AMPLIAR fins al 6 de juliol de 2016 el termini del tràmit de justificació del desenvolupament del
projecte.
Contra la present resolució no es pot interposar cap recurs, d'acord amb el que disposa l'article 49.3
de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Notifiqueu aquesta resolució a l'interessat en l'expedient.
València, 29 de juny de 2016
El director general de Política Educativa
Firmat.- Jaume Fullana Mestre

