RESOLUCIÓ d'1 de desembre de 2016, del director general de Política Educativa per la qual es
resol la convocatòria de subvencions i assignacions econòmiques per a projectes d'investigació i
innovació educativa en centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana,
ja realitzats durant el curs acadèmic 2015-2016 o per a desenvolupar durant el curs acadèmic
2016-2017.

Per Ordre, 31/2016, de 4 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
es van aprovar les bases reguladores de les subvencions i assignacions econòmiques per a la
realització de projectes d’investigació i innovació educativa en centres educatius no
universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7823 / 07.
07. 2016).
Per Resolució de 22 de juliol de 2016, del director general de Política Educativa de la
Conselleria d’Educació, Investigació Cultura i Esport, es van convocar subvencions i
assignacions econòmiques per a projectes d’investigació i innovació educativa en centres
docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, ja realitzats durant el curs
acadèmic 2015-2016 o per a desenvolupar durant el curs acadèmic 2016-2017(DOCV núm.
7838 / 27. 07. 2016).
D'acord amb la base huitena de l'Ordre 31/2016, de 4 de juliol, el 5 d'octubre de 2016 es va
publicar en la pàgina web de la conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, una
relació amb els interessats que havien d'esmenar la falta o acompanyar els documents preceptius
especificats. El termini per a presentar la documentació requerida es va iniciar el 6 d'octubre i va
finalitzar el 18 d'octubre.
Comprovada la documentació presentada, una vegada transcorregut el termini i obrant en poder
de l'òrgan instructor totes les sol·licituds presentades, es va constituir , el 27 d'octubre de 2016,
la comissió per a l'estudi, valoració i proposta de concessió de subvencions i assignacions
econòmiques als centres participants segons estableix la base quarta de l'ordre de bases .
Publicada en data 2 de novembre de 2016, en la pàgina web de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, la Resolució provisional de 31 d'octubre de 2016, de l'Òrgan
Instructor, de la convocatòria de subvencions i assignacions econòmiques per a projectes
d'investigació i innovació educativa en centres docents sostinguts amb fons públics de la
Comunitat Valenciana, ja realitzats durant el curs acadèmic 2015-2016 o per a desenvolupar
durant el curs acadèmic 2016-2017, i transcorregut el termini de 10 dies hàbils, d'acord amb la
base desena de l'Ordre 31/2016, de 4 de juliol de 2016, per a fer al·legacions.
Comprovada la documentació presentada, una vegada transcorregut el termini d'al·legacions,
estudiades i, si és el cas, ateses les al·legacions.
Vista la proposta de resolució definitiva de data 24 de novembre de 2016, elevada per l'òrgan
instructor de la convocatòria de subvencions i assignacions econòmiques per a projectes
d’investigació i innovació educativa en centres docents sostinguts amb fons públics de la
Comunitat Valenciana, ja realitzats durant el curs acadèmic 2015-2016 o per a desenvolupar
durant el curs acadèmic 2016-2017

En virtut del que disposa la base quinta i desena de l'Ordre 31/2016, de 4 de juliol de 2016, i
d'acord amb la delegació efectuada per a resoldre la convocatòria per la disposició final primera
de l'Ordre 31/2016, de 4 de juliol, resolc:
Primer.- Assignar als projectes seleccionats dels centres públics que figuren en l'annex I
d'aquesta resolució les quanties econòmiques que s'indica en cada cas, les quals s'abonaran amb
caràcter de despesa extraordinària de funcionament, amb càrrec al capítol II del programa
pressupostari 421.50, del pressupost de la Generalitat de l'any 2016, dotat amb un import global
màxim de 1.000.000 euros, dels quals s'assignen 999.794,43 € amb un sobrant de 205,57€.
Segon.- Concedir les subvencions als projectes seleccionats dels centres privats
concertats que figuren en l'annex I d'aquesta resolució, per l'import que s'indica en cada cas, les
quals s'abonaran a càrrec del capítol IV de la línia de subvenció S6968000, del programa
pressupostari 421.50, del pressupost de la Generalitat de l'any 2016, dotat amb un import global
màxim de 90.000 euros, dels quals s'assignen 64.466,63 € amb un sobrant de 25.533,37€.
Tercer.- Declarar projectes no seleccionats els relacionats en l'annex II d'aquesta
resolució pels motius que en cada cas s'indica.
Quart.- El pagament de les assignacions i subvencions es realitzarà als beneficiaris
d'acord amb el que preveu la base dessetena, dihuitena i denovena de l'Ordre 31/2016, de 4 de
juliol de 2016 i la resolució de 27 d'octubre de 2016, del director general de Política Educativa,
per la qual s'amplia el termini de justificació de la convocatòria de subvencions i assignacions
econòmiques per a projectes d’investigació i innovació educativa en centres docents sostinguts
amb fons públics de la Comunitat Valenciana, ja realitzats durant el curs acadèmic 2015-2016 o
per a desenvolupar durant el curs acadèmic 2016-2017 fins al 9 de desembre de 2016.
Cinqué.- De conformitat amb allò que estableix la disposició transitoria tercera lletra b
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i els articles 10, 14 i 46
de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, la present resolució, que
posa fi a la via administrativa, podrà ser recorreguda pels centres privats-concertats
potestativament en reposició o plantejar directament un recurs contenciós-administratiu, en els
terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació.
a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant del conseller d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació.
b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la
seua publicació.

València, 1 de desembre de 2016.-El director general de Política Educativa (P.D. Ordre
31/2016, de 4 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, DOCV
núm. 7823 de 7 de juliol de 2016): Jaume Fullana Mestre

