
RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 18 de novembre de 2020, de l’òrgan instructor de la convocatòria
del programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura als centres
docents de titularitat pública de la Generalitat.

Per Resolució de 30 de setembre de 2020, de la Conselleria d’Educació, 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 Generalitat (DOGV núm. 8920 / 06.10.2020).

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, 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 seté, formule la resolució provisional següent: 

Primer.-  Proporcionar als centres públics seleccionats que figuren en l'annex I d'aquesta 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 2020, per un import global màxim
d’1.400.000,00 €, dels quals s'assignen 1.399.983,94 € amb un sobrant de 16,06 €.

Segon.- D'acord amb el resolc onzé de la Resolució de 30 de setembre de 2020, 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 resolució.

L'al·legació  haurà  de  presentar-se  per  mitjà  d'un  escrit  dirigit  a  l’òrgan  instructor,   Servei
d'Innovació i Qualitat, de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport, a través de l’Oficina Virtual OVICE. 

Tercer.- Estudiades les al·legacions, l’òrgan instructor del procediment elevarà la proposta definitiva
a la direcció general competent en matèria d’innovació educativa, que resoldrà la convocatòria per
delegació del conseller.

La cap del Servei d’Innovació i Qualitat
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