PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 14 de novembre de 2016, de l'Òrgan
Instructor, de la convocatòria del programa per a la dinamització de les biblioteques
escolars i el foment de la lectura als centre docents de titularitat pública de la Comunitat
Valenciana.
Per RESOLUCIÓ de 7 d’octubre de 2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, es va convocar 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 (DOGV núm. 7896 / 14.10. 2016)
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, comprovada la documentació
presentada, havent verificat que s’han atés els requisits establerts en la resolució i
efectuada la distribució de la dotació de la convocatòria d'acord amb el que disposa el
resolc huité, formule la següent proposta de resolució provisional:
Primer.- Assignar als centres públics seleccionats que figuren en l'annex I
d'aquesta proposta de resolució provisional les assignacions econòmiques que s'indica
en cada cas, les quals s'abonaran amb caràcter de despesa extraordinària de
funcionament, amb càrrec del capítol 2 del programa pressupostari 421.50, del
pressupost de la Generalitat de l’any 2016, per un import global màxim d’1.200.000 €,
dels quals s'assignen 1.199.968,1 € amb un sobrant de 31,9 €.
Segon.- Declarar centre no seleccionat el relacionat en l'annex II d'aquest
document pels motius que s'indica.
Tercer.- D'acord amb el resolc 10.3 de la Resolució de 7 d'octubre de 2016, el
centre que haja presentat la sol·licitud d’acord amb el procediment establit en aquesta
resolució, però no aparega en la llista, podrà presentar al·legació en el termini de 5 dies
hàbils comptats des de l’endemà d’aquesta publicació.
L'al·legació haurà de presentar-se per mitjà d'un escrit dirigit al Servei d'Innovació i
Qualitat, de la Direcció General de Política Educativa de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, a través dels llocs assenyalats en la Llei de Procediment
Administratiu. Una vegada registrat l'escrit d'al·legacions, cal enviar una còpia d'aquest
escrit amb el segell de registre per correu electrònic a la següent adreça:
innovacio@gva.es.
Quart.- L’entrega de l’assignació econòmica es realitzarà, una vegada
concedida, per transferència bancària al centre docent per mitjà d’ordre de pagament en
ferm, a proposta de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, a càrrec
del pressupost anual de l’exercici 2016, tal i com s'estableix en el resolc dotze de la
convocatòria.
València 14 de novembre de 2016.-L'ÒRGAN INSTRUCTOR. La cap del servei d'
Innovació i Qualitat. Per suplència. Art. 13 Lley 40/2015, de 30 d'octubre, de règim
jurídic del Sector Públic. El subdirector general d'Innovació i Qualitat Educativa.Josep Lluís Ribes Ros

