REQUERIMENT DE L’ÒRGAN INSTRUCTOR DE LA CONVOCATÒRIA DEL
CONCURS PÚBLIC PER A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA PER AL
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’INNOVACIÓ PER A LA LLUITA CONTRA
EL FRACÀS ESCOLAR A TRAVÉS D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA MÚSICA
PER AL CURS ACADÈMIC 2015-2016 PEL QUAL ES PROCEDEIX A REQUERIR
L’ESMENA I MILLORA DE LES SOL·LICITUDS PRESENTADES.

Finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds per a participar en el programa per al
desenvolupament de projectes d’innovació per a la lluita contra el fracàs escolar a través d’activitats
de promoció de la música en els centres d’Educació Infantil i Primària, instituts d’Educació
Secundària i els conservatoris elementals i professionals de Música i Dansa de titularitat de la
Generalitat, per al curs acadèmic 2015-2016.
Examinada la documentació presentada pels sol·licitants i d’acord amb el que disposen les bases
sisena i setena de la Resolució de 3 de juliol de 2015, de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, per la qual es convoca el programa per al desenvolupament de projectes
d’innovació per a la lluita contra el fracàs escolar a través d’activitats de promoció de la música en
els centres d’Educació Infantil i Primària, instituts d’Educació Secundària i els conservatoris
elementals i professionals de Música i Dansa de titularitat de la Generalitat, per al curs acadèmic
2015-2016, es requereixen els centres sol·licitants que figuren en l’annex a aquest requeriment,
perquè esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius que s’indiquen.
A aquest efecte i de conformitat amb el que disposen la base setena de la Resolució de 3 de juliol de
2015 i l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es concedeix el termini de deu
dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en la pàgina web de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a presentar els documents preceptius que
s’especifiquen, amb indicació que si en el termini especificat no s’atén el requeriment es
considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els
termes que preveu l’article 42 de la Llei 30/1992.
La documentació requerida es presentarà de la mateixa manera que disposa la base sisena de la
Resolució de 3 de juliol de 2015, per a la presentació de sol·licituds
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