Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
EGP 109/06
RESOLUCIÓ DE 16 DE JULIOL DE 2007, DE MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE 15 DE JUNY DE
2006, DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS PÚBLIC PER A LA SELECCIÓ DE PROJECTES
D’INNOVACIÓ EDUCATIVA DUTS A TERME PER CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS I PRIVATS
CONCERTATS

Primer. En data 15 de juny de 2006, es va resoldre el concurs públic per a la selecció de projectes
d’innovació educativa duts a terme per centres educatius públics i privats concertats, convocat per
l’Ordre EDC/102/2006, de 9 de març (DOGC núm. 4596, de 20.3.2006).
Segon. A l’annex 1 de la Resolució esmentada s’atorgava, entre d’altres, una subvenció de 2.000,00 € a
l’IES Ciutat de Balaguer, de Balaguer, per a desenvolupar un projecte d’innovació educativa del
programa de Biblioteca escolar: puntedu. Posteriorment, aquest centre va presentar un escrit de renúncia
i va retornar la quantitat assignada.
Tercer. Per substituir aquest centre, la comissió de selecció corresponent als Serveis Territorials de
Lleida, va proposar el CEIP Magí Morera, de Lleida, però per error no es va tramitar la modificació de la
Resolució de 15 de juny de 2006, ni tampoc es va transferir la dotació econòmica de 2.000,00 €.
Quart. Atès el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285 de 27.11.1992), que
permet a les administracions públiques rectificar els errors materials, de fet o aritmètics existents als seus
actes,
Per tot això, i d’acord les competències atribuïdes per la base 5.1 de l’Ordre EDC/102/2006, de 9 de
març, de convocatòria del concurs esmentat,
RESOLC:
1 Excloure de l’annex 1 de la Resolució de 15 de juny de 2006, de centres educatius de titularitat del
Departament d’Educació seleccionats per a la realització dels projectes d’innovació, el centre següent:
“NIF
Nom del centre
Q7555289C IES Ciutat de Balaguer

Municipi
Balaguer

Programa
Biblioteca escolar: puntedu

Import
2.000,00 €”

2 Afegir a l’annex 1 de la Resolució de 15 de juny de 2006, de centres educatius de titularitat del
Departament d’Educació seleccionats per a la realització dels projectes d’innovació, el centre següent:
“NIF
Nom del centre
Q7555095D CEIP Magí Morera

Municipi
Lleida

Programa
Biblioteca escolar: puntedu

Import
2.000,00 €”

3 Excloure de l’annex 3 de la Resolució de 15 de juny de 2006, de centres educatius amb projectes
d’innovació no seleccionats per a la realització dels projectes d’innovació, el centre següent:
on diu:
“NIF
Nom del centre
Q7555095D CEIP Magí Morera

Municipi
Lleida

Programa
Biblioteca escolar: puntedu

4 Afegir a l’annex 4 de la Resolució de 15 de juny de 2006, de centres educatius la sol∙licitud dels quals
ha quedat exclosa, el motiu d’exclusió següent:
“5: Renúncia”
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5 Afegir a l’annex 4 de la Resolució de 15 de juny de 2006, de centres educatius la sol∙licitud dels quals
ha quedat exclosa, el centre següent:
“NIF
Nom del centre
Q7555289C IES Ciutat de Balaguer

Municipi
Balaguer

Programa
Biblioteca escolar: puntedu

Motiu
5”

6 L’import de la despesa corresponent a aquesta modificació, amb un import de 2.000,00 €, ha d’anar a
càrrec de la partida pressupostària EN02 D/226130800/4230 del pressupost vigent.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que preveu l’article
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós
administratiu, davant la directora general d’Ordenació i Innovació Educativa, en el termini d’un mes,
segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, o qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 16 de juliol de 2007
El director general d’Innovació

Joan Badia i Pujol

