Benvolguda directora / benvolgut director.
Referent a la resolució de 7 d’octubre de 2016, de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el programa per a la dinamització
de les biblioteques escolars i el foment de la lectura als centres docents de titularitat
pública de la Comunitat Valenciana, es detecten una sèrie d’errades en algunes
sol·licituds.
Donat el fet que no hi haurà possibilitat d’esmena amb posterioritat al 29 d’octubre
(últim dia per a la presentació de la sol·licitud), es recorda que la documentació que cal
pujar a l’Oficina Virtual per als Centres Educatiu segons el resol sisé, punt 3, d’aquesta
resolució és:
"3. El Pla de foment de la lectura actualitzat, amb la certificació de l’acta d’aprovació i
de les actualitzacions d’aquest pla per part del claustre i del consell escolar, es penjaran
en OVICE en un únic document en format pdf, amb la nomenclatura següent: Codi de
centre_PFL.pdf "
Per tant, cal adjuntar al PFL la certificació de les actes d’aprovació del PFL i de les
actualitzacions (si n’hi ha) d’aquest pla (tant del Consell com del Claustre)
Per tant, NO s’han d’adjuntar les actes on s’aprova la tramitació de la sol·licitud
d’aquesta convocatòria.
Cal recordar que segons el resol huité:
"1. Per a efectuar el procediment de dotació, s’atendrà la documentació que el centre
dispose en la plataforma telemàtica abans indicada.
2. Només seran considerats centres sol·licitants i seran seleccionats, aquells que hagen
presentat la sol·licitud completament i correctament emplenada i amb la totalitat de la
documentació requerida i en els terminis i en la forma establits.
3. L’òrgan instructor verificarà que s’han atés els requisits establerts en la resolució. En
cas contrari, la sol·licitud quedarà exclosa de manera definitiva.
a) Es comprovarà que la documentació està en la seua totalitat i que els documents
corresponen a allò que s’exigeix.
b) Es comprovarà que la documentació s’ha presentat dins del termini.
c) Es comprovarà que la presentació de la documentació s’ha efectuat seguint el
procediment establit i amb la nomenclatura determinada [...]"
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