Notificació de requeriment d'esmena de documentació als interessats en la
convocatòria de subvencions destinades a accions i programes educatius innovadors
que promoguen l'educació intercultural desenvolupats per entitats privades sense ànim
de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016-2017 (DOGV 8055 /
05.06.2017).

En data 28 de setembre de 2016 es va publicar al Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana l'ordre 60/2016, de 23 de setembre, de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport per la qual s'aproven les bases reguladores de les
subvencions destinades a accions, programes i materials educatius desenvolupats per
entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.
En data 5 de juny de 2017 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana,
la Resolució de 23 de maig de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport, per la que es van convocar subvencions destinades a accions i programes
educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural desenvolupats per entitats
sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016-2017 ( DOGV
Núm. 8055 / 05.06.2017).
Rebudes per l'òrgan instructor totes les sol·licituds presentades, i comprovada la
documentació que acompanya les sol·licituds, d'acord amb el que establix la base octava
de l'orde 60/2016, de 23 de setembre, i l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es requerix als
interessats relacionats en el document adjunt a esta notificació perquè en un termini de
10 dies, esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb indicació que si
no ho feren, es tindrà per desistits de la seua sol·licitud.
A aquest efectes s'informa que el termini de 10 dies s'iniciarà el 17 de juliol i finalitzarà
el 28 de juliol tots dos inclosos, i que la presentació de la documentació requerida
s'haurà de realitzar a través del següent enllaç:
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18542&version=amp

València 14 de juliol de 2017.- L'ÒRGAN INSTRUCTOR. Josep Lluís Ribes Ros

