Relació provisional de centres docents amb projectes seleccionats i no seleccionats,
de data 20 d'octubre de 2015, de la Comissió de Valoració de la convocatòria del
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 Resolució de 3 de juliol de 2015, de la Conselleria d' Educació, Investigació,
Cultura i Esport (DOCV núm. 7575 de 21 de juliol de 2015) es va convocar 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.
L'òrgan instructor, que disposa de les sol·licituds presentades, va examinar la
documentació presentada i es va publicar requeriment per a l'esmena de
documentació el dia 30 de setembre en la pàgina web de la conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Transcorregut el termini de deu dies
hàbils per a esmenar documentació el dia 20 d'octubre es va constituir la
comissió de valoració per a l'estudi i avaluació dels projectes, segons establix la
base novena de l'annex I de la resolució de 3 de juliol de 2015.
Complits els tràmits requerits en la convocatòria, estudiades i valorades les
sol·licituds, s'han seleccionat els projectes conforme disposa la base deu de
l'annex I de la resolució de convocatòria.
Conforme a allò que preveu la base onze de l'annex I de la convocatòria, la
Comissió de Valoració acorda:
Primer. Declarar projectes seleccionats els que figuren en l'annex I d'este
document i assignar-los les quanties econòmiques que s'indica en cada cas,
d'acord amb el resolc segon de la resolució de referència i la base onze del seu
annex I.

Segon. Declarar projectes no seleccionats els que figuren en l'annex II
d'este document pels motius que en cada cas s'indiquen.
Tercer. Informar a tots els centres d'Educació Infantil i Primària, als instituts
d'Educació Secundària i conservatoris elementals i professionals de Música i
Dansa que han participat en la convocatòria que, de conformitat amb el que
preveu la base onze de l'annex I, disposen d'un termini de 5 dies hàbils,
comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta relació provisional en la
web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a presentar les
al·legacions que consideren oportunes , o si és el cas, la renúncia a la quantia
econòmica assignada.

Les al·legacions, o si és el cas, la renúncia hauran de presentar-se per mitjà d'un
escrit dirigit al Servei d'Innovació i Qualitat, de la Direcció General de Política
Educativa, a través de l'oficina virtual o dels llocs assenyalats en l'art. 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En este últim cas , una vegada
registrat l'escrit d'al·legacions o de renúncia, es recomana enviar-ho per correu
electrònic a la següent direcció activitatsmusicals@difusio.gva.es.
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