
RESOLUCIÓ de  23  de  juny  de  2021,  de  la  directora  general  d'Innovació  Educativa  i  Ordenació  de  la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica el termini de presentació de la justificació de
la  convocatòria  de subvencions i  assignacions  econòmiques per  a desenvolupar projectes  d'investigació  i
innovació  educativa,  convocat  mitjançant  Resolució  de  21  de  maig  de  2020,  de  la  directora  general
d'Innovació Educativa, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar
projectes d'investigació i innovació educativa en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat
Valenciana, durant el curs acadèmic 2020-2021.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. Amb data 3 de juny de 2020 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la Resolució
de  21 de maig  de  2020,  de  la  directora  general  d’Innovació  Educativa  i  Ordenació,  per  la  qual  es  convoquen
subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d’investigació i innovació educativa en centres
educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2020-2021. En el resolc
catorzé, s'indica la documentació a emplenar per part dels centres per tal de justificar la realització material del
projecte, el termini del qual finalitza el 29 de juny de 2021.

SEGON. Amb data 2 de novembre de 2020, es va publicar en el DOGV núm. 8941, la Resolució de 19 d’octubre de
2020, de la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es resol la convocatòria de subvencions i
assignacions  econòmiques per  a  desenvolupar projectes d’investigació i  innovació educativa en centres docents
sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2020-2021.

TERCER. En la Resolució de 3 de juny de 2020, de la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació de la
Conselleria  d’Educació,  Cultura  i  Esport,  s’estableix la  data  del 29 de juny de 2020 com a termini  màxim  de
presentació de la documentació econòmica justificativa, la memòria i l’avaluació d’impacte del programa així com la
presentació d’un vídeo del programa i l’actualització del professorat participant.

QUART. A conseqüència  del  retard en l’activació de l’Oficina Virtual  per  qüestions tècniques  i,  per  tal  de fer
possible l'optimització de la gestió del tràmit en l'administració electrònica, tenint en compte que amb l’esmentada
modificació no es perjudiquen drets de tercers, l’administració procedeix a acordar la modificació del termini de
justificació de la realització material del programa.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER. D’acord amb la disposició final primera de l’Ordre 31/2016, de 4 de juliol, de la Conselleria d’Educació,
Investigació,  Cultura  i  Esport,  per  la  qual  s’aproven  les  bases  reguladores  de  les  subvencions  i  assignacions
econòmiques  per  a  la  realització  de  projectes  d’investigació  i  innovació  educativa  en  centres  educatius  no
universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, s’autoritza la persona titular de la direcció
general competent en matèria d’innovació educativa a adoptar les mesures oportunes per al compliment i aplicació
d’aquesta ordre, i també per a resoldre i notificar totes les incidències que es plantegen en la seua interpretació i
execució de la norma. 

SEGON. En virtut de l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, s’amplia el termini de la presentació de la documentació justificativa corresponent als
projectes d’investigació i  innovació educativa dels centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat
Valenciana durant el curs acadèmic 2020-21.
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Vistos els preceptes legals esmentats,

RESOLC

Ampliar el termini de presentació de la documentació justificativa de la memòria econòmica i l’avaluació d’impacte
dels projectes d’investigació i innovació educativa esmentats del 30 de juny al 8 de juliol de 2021, ambdós inclosos.

La directora general d’Innovació Educativa i Ordenació
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