Relació provisional, de 7 de desembre de 2016, de l'òrgan instructor de la convocatòria
de subvencions destinades a accions i programes transversals educatius i innovadors
que promoguen l'educació en valors desenvolupats per entitats privades sense ànim de
lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2015-2016. (DOGV num 7906 /
28.10.2016)

Per Ordre 60/2016, de 23 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport (DOCV núm. 7883 de 28 de setembre de 2016) es van aprovar 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.
Per Resolució de 26 d'octubre de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport, es van convocar subvencions destinades a accions i programes transversals
educatius i innovadors que promoguen l'educació en valors desenvolupats per entitats
sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2015-2016 ( DOGV
Num. 7906 / 28.10.2016)
Rebudes per l'òrgan instructor totes les sol·licituds presentades, i havent sigut
comprovada la documentació que acompanya les sol·licituds, es va constituir la
comissió per a l'estudi i valoració de les accions i programes, segons estableix la base
quarta de l'Ordre 60/2016, de 23 de setembre.
Complits els tràmits requerits en la convocatòria, estudiades i valorades les sol·licituds,
s'han seleccionat les accions i programes d'acord amb allò que disposa la base catorze
de l'Ordre 60/2016, de 23 de setembre i el resolc seté de la Resolució de 26 d'octubre de
2016.
En virtut del que preveu la base huitena i deu de l'Ordre 60/2016, de 23 de setembre i el
resolc deu de la Resolució de 26 d'octubre de 2016, l'òrgan instructor a la vista de
l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat, formula la següent proposta de resolució
provisional:
Primer. Declarar entitats amb accions i programes seleccionats les que figuren
en l'annex I d'aquest document i concedir-los les subvencions per l'import que s'indica
en cada cas, d'acord amb el resolc segon de la Resolució de 26 d'octubre de 2016.
Segon. Requerir, d'acord amb el que estableix la base huitena de l'ordre de bases,
als interessats que en l'annex I d'aquesta relació provisional s'indica, perquè en un
termini de 10 dies hàbils esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb
indicació que si no ho feren, se'ls tindrà per desistits de la seua sol·licitud i no percebran
la quantia indicada .

Tercer. Declarar entitats amb accions i programes no seleccionats les que
figuren en l'annex I d'aquest document pels motius que en cada cas s'indica.
Quart.- Informar tots els interessats que, de conformitat amb el que preveu la
base deu de l'ordre de bases i el resolc deu, disposen d'un termini de 10 dies hàbils,
comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució provisional en la
pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, perquè en cas
de no desitjar participar en la convocatòria puguen remetre un escrit en què es faça
constar que desisteixen de participar en la convocatòria i perquè puguen presentar les
al·legacions que consideren oportunes .
El desistiment, o si és el cas, les al·legacions, 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 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 de conformitat amb el que disposa la disposició final setena de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques. En l'últim dels casos esmentats, una vegada registrat l'escrit d'al·legacions o
de desistiment, es recomana enviar-lo per correu electrònic a la següent adreça
electrònica: innovacio@gva.es.

València, 7 de desembre de 2016.- L'òrgan instructor: El Subdirector General
d'Innovació i Qualitat Educativa, Josep Lluís Ribes Ros.

