
RESOLUCIÓ de la  directora general  d’Innovació Educativa i  Ordenació,  per  la  qual  s’estableixen les
actuacions per als centres que no han presentat la justificació segons indica la Resolució de 30 de setembre
de 2020,  de la Conselleria d’Educació, Cultura i  Esport,  per la qual es convoca el  programa per a la
dinamització de les biblioteques escolars i foment de la lectura als centres docents de titularitat pública de
la Generalitat, corresponent al curs 2020-2021.

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 foment de la lectura als centres docents de
titularitat pública de la Generalitat (DOGV núm. 8920, de 06.10.2020). 

Posteriorment, per Resolució de 14 de desembre de 2020, de la directora general d’Innovació Educativa i
Ordenació (DOGV núm. 8979, de 21.12.2020), es va resoldre l’anterior convocatòria en la qual constaven en
l’Annex  I  els  centres  docents  de  titularitat  pública  de  la  Generalitat  seleccionats  amb les  assignacions
econòmiques corresponents.  

D’acord amb el resolc Tretze de la Resolució de 30 de setembre de 2020, els centres beneficiaris adjuntaran
la justificació de l’import de l’assignació econòmica concedida al balanç anual que han d’efectuar d’acord
amb el que disposa l’Ordre de 18 de maig de 1995, de la Conselleria d’Educació i Ciencia (DOGV núm.
2526, de 09.06.1995). Els centres guardaran les factures o documents de valor probatori de les despeses
efectuades per a posteriors comprovacions de la inversió compresa entre el dia 7 de setembre de 2020 i el 23
de juny de 2021.
En l’apartat 7 del resolc  Tretzé, indica que fins al 23 de juny de 2021, inclòs, els centres emplenaran una
memòria  econòmica  del  programa,  consistent  en  la  relació  detallada  del  material  adquirit  i  les
característiques de les activitats de foment de la lectura portades a terme, així com l’avaluació d’impacte, que
es presentarà a través de la plataforma OVICE.

Per Resolució de 22 de juny de la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació (publicada en la
pàgina d’innovació de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport), es va modificar el termini de presentació
de la justificació del programa per la dinamització de biblioteques escolars i foment de la lectura, en la qual
s’ampliava el termini de presentació de la justificació del 25 al 29 de juny de 2021.

Tenint en compte l’apartat 10 del resolc Tretzé en què s’especifica que la memòria econòmica del programa i
de l’avaluació d’impacte així com la correcta inversió de la dotació, podran ser tingudes en compte en la
baremació que s’efectue als centres en futures actuacions que la conselleria competent en matèria d’educació
programes en relació amb les biblioteques escolars i el foment de la lectura.

En virtut del que s’ha exposat, 

RESOLC,

Que els centres educatius que figuren en els annexos I i  II (Annex I:  centres que no han presentat  cap
justificació, Annex II: centres que no han justificat completament), els quals no han presentat la justificació
econòmica ni l’avaluació d’impacte requerida o la justificació econòmica ha sigut presentada incorrectament
amb  un  import  per  davall  de  la  quantitat  de  l’assignació  econòmica  concedida,  tenen  l’oportunitat  de
presentar  durant  els  dies  27,  28  i  29  de  setembre  de  2021  a  través  de  la  plataforma  OVICE aquesta
documentació.  En cas contrari, se’ls aplicarà en la pròxima convocatòria del programa de dinamització de
biblioteques escolars i foment de la lectura les actuacions pertinents abans citades.

LA DIRECTORA GENERAL D’INNOVACIÓ EDUCATIVA I ORDENACIÓ
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