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Hble. Senyora: 
 
 
 El Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 23 de desembre de 2020, sota la Presidència 

de la Hble. Sra. Margarita Soler Sánchez, i amb 

l’assistència dels senyors i les senyores que al 

marge s’expressen va emetre, per unanimitat, el 

dictamen següent: 

 
 

 
 
 
 
 

 
 De conformitat amb la comunicació de V. H., de 3 de desembre de 2020 
(Registre d'entrada, 4 de desembre ), el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït per la 
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per a elaborar 
el Projecte d'ordre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en les 
direccions generals amb competències en matèria de serveis socials, 
dependència i persones majors (Expedient núm. 492/2018, de la 
Vicepresidència i Conselleria consultant). 
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I 

ANTECEDENTS 
 
 
 De l'examen de l'expedient administratiu remés es desprén que: 
 
 

Primer.- La Consulta tramitada. 
 
 La persona titular de la Sotssecretaria de la Vicepresidència i 
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per delegació i en ofici datat el 
dia 3 de desembre de 2020, que es va registrar d'entrada per aquest Òrgan 
consultiu el dia 4 del mateix mes i any, va remetre l'expedient amb les 
actuacions, i precedit d'un índex dels documents, en format de document 
portàtil i per mitjà de l'Oficina de Registre Virtual de les Entitats Locals 
(ORVE) i el Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR), per a Dictamen per 
aquesta Institució consultiva, d'acord amb el que disposa l'article 10.4 de la 
Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
 
 La pròpia consulta indica que es tramita amb el caràcter d'urgència, 
segons el que preveu l'article 165.1 de la Llei de la Generalitat 1/2015, de 6 
de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, 
en la redacció que li va donar l'article 62 de la Llei de la Generalitat 13/2016, 
de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i 
d'organització de la Generalitat. 
 
 

Segon.- Documentació remesa. 
 
 La Direcció General de Serveis Socials i de Persones en Situació de 
Dependència va adoptar la iniciativa d'elaborar el projecte normatiu de 
referència, per la qual cosa va informar sobre el resultat del tràmit de consulta 
pública prèvia, amb data 17 de desembre de 2018, i va proposar iniciar el 
procediment d'elaboració del Projecte d'ordre, la qual cosa va acordar la 
persona titular de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques 
Inclusives en la seua resolució de 7 de gener de 2019, encarregant la seua 
tramitació a la citada Direcció General. 
 
 Consten en les actuacions el text de l'esborrany del projecte normatiu, 
l'informe sobre la necessitat i oportunitat del Projecte d'ordre, la memòria 
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econòmica, l'informe d'impacte de gènere, així com l'informe sobre la 
repercussió del projecte normatiu en la infància, en l'adolescència i en les 
famílies, la majoria emesos el 22 de març de 2019. 
 
 Van ser consultades les sotssecretaries de la Presidència i de les altres 
conselleries, havent deduït les seues al·legacions la Sotssecretaria de la 
Presidència i les sotssecretaries de les conselleries de Justícia, Administració 
Pública, Hisenda i Model Econòmic; Reformes Democràtiques i Llibertats 
Públiques; Sanitat Universal i Salut Pública; Transparència, Responsabilitat 
Social, Participació i Cooperació; Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural; Educació, Investigació, Cultura i Esport; Habitatge, 
Obres Públiques i Vertebració del Territori; com també la Direcció General de 
Treball i Benestar Laboral de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball. 
 
 El Centre directiu encarregat de la tramitació va emetre el seu informe 
en el qual analitza les observacions i recomanacions que s'havien formulat, el 
15 de juliol de 2019, com també el resultat del tràmit d'informació pública, 
en el seu informe de 25 de març del mateix any. 
 
 El Servei de Coordinació i Suport Tècnic va comunicar el projecte 
normatiu amb les bases reguladores a la Direcció General de Finançament i 
Fons Europeus, als efectes previstos en el Decret del Consell 128/2017, de 
29 de setembre, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació 
a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, 
concedir o modificar ajudes públiques. 
 
 La Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 
va emetre el seu informe preceptiu, el 28 de març de 2019, en sentit favorable, 
com també la Direcció General de Pressupostos, amb data 4 d'agost de 2019, 
i l'Advocacia General de la Generalitat, el dia 14 d'agost del mateix any, amb 
els consells que s'indiquen, i la Intervenció Delegada, el dia 24 de novembre 
de 2019, amb observacions. 
 
 
 La Subdirecció General d'Atenció Primària i Autonomia Personal del 
Centre directiu responsable de la instrucció del procediment va emetre el seu 
informe sobre les recomanacions de l'Advocacia General de la Generalitat, el 
16 de novembre de 2020, i sobre les observacions de la Intervenció Delegada 
en la Conselleria, amb data 26 de novembre de 2020, la qual cosa va donar 
peu a la redacció del text de la versió definitiva del Projecte d'ordre, per la qual 
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques per a la 
realització de pràctiques professionals en les direccions generals amb 
competències en matèria de serveis socials, dependència i persones majors. 
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II 
CONSIDERACIONS 

 
 

Primera.- Sobre el caràcter de la sol·licitud i de l'emissió del 
dictamen. 
 
 La persona titular de la Vicepresidència i de la Conselleria amb 
competència en les matèries de polítiques de prestació social, serveis socials, 
dependència, famílies i voluntariat social, entre altres, ha remés la consulta 
amb caràcter preceptiu, a l'empara del que disposa l'apartat 4t de l'article 10 
de la Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que es refereix a la consulta 
preceptiva dels expedients que versen sobre els «Projectes de reglaments o 
disposicions de caràcter general que es dicten en execució de lleis i les seues 
modificacions», la qual cosa significa que la consulta es refereix als 
denominats «reglaments executius», és a dir, aquelles disposicions de caràcter 
general i de rang reglamentari que tenen per finalitat el desenvolupament i 
complement d'una o diverses disposicions de rang de llei, al que s'afigen 
aquells casos en els quals, com ocorre en el present supòsit, una disposició 
legal indica que la regulació d'una matèria o aspecte determinat haja de 
realitzar-se «mitjançant Ordre de la persona titular de la Conselleria», com es 
preveu respecte de l'aprovació de les bases reguladores de la concessió de 
subvencions o ajudes públiques l'article 165.1 de la Llei de la Generalitat 
1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de 
Subvencions. 
 
  L'autoritat consultant no ha citat l'article 14 de la Llei de la Generalitat 
10/1994, de 19 de desembre, però sí que ha fet constar la urgència de la 
consulta, a l'empara del que disposa el citat article 165.1 de la Llei de la 
Generalitat 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic 
instrumental i de subvencions, en la redacció que li va donar l'article 62 de la 
Llei de la Generalitat 13/2016, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de 
gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. 
 
 
 Segona.- El marc normatiu sobre la concessió de beques 
professionals en l'àmbit dels serveis socials. 
 
 L'Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana reconeix a la 
Generalitat la seua competència exclusiva en matèria de serveis socials, com 
també en relació amb les institucions públiques de protecció i ajuda de 
menors, joves, emigrants, tercera edat, persones amb discapacitat i altres 
grups o sectors necessitats de protecció social, incloent la creació de centres 
de protecció, reinserció i rehabilitació, a tenor del que disposen els 
subapartats 24é i 27é de l'article 49.1 de l'Estatut d’Autonomia de la 
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Comunitat Valenciana, després de les modificacions que va introduir la Llei 
orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de Reforma de la Llei orgànica 5/1982, d'1 de 
juliol, a més de la seua respectiva i plena potestat de despesa pública, d'acord 
amb l'article 76 del mateix Estatut d’Autonomia. 
 
 En l'àmbit dels serveis socials, les competències de la Generalitat 
pivoten entorn de la Llei de la Generalitat 4/2012, de 15 d'octubre, per la qual 
s'aprova la Carta de Drets Socials de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 
6884, de 18 d'octubre), i l'extensa Llei de la Generalitat 3/2019, de 18 de 
febrer, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 
8491, de 21 de febrer), en la qual es conté les carteres de prestacions del 
«sistema valencià de serveis socials», que inclouen les prestacions per a 
promoure l'autonomia personal, àmbit en el qual mereix ressaltar-se la cita 
de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal 
i atenció a les persones en situació de dependència. 
 

D'altra banda, no pot defugir-se que ens trobem davant la regulació 
específica d'unes beques per a la realització de pràctiques professionals, com 
a ajudes econòmiques sense contraprestació que puguen concedir els òrgans 
de la Generalitat a favor de les persones físiques amb la finalitat de completar 
i desenvolupar la seua formació acadèmica, tal com s'indica en el Decret del 
Consell 132/2009, de 4 de setembre, pel qual es regula la concessió de 
beques, i que es van desenvolupar per la Conselleria llavors denominada de 
Justícia i Administracions Públiques, mitjançant l'Ordre 17/2011, de 6 de 
maig, per la qual es desenvolupa el capítol II, de les beques de pràctiques 
professionals, del citat Decret. 
 

Finalment, es constata que el Projecte d'ordre conté les bases 
reguladores d'unes beques per a la realització de pràctiques professionals que 
s'habiliten com a transferències o subvencions, per la qual cosa la normativa 
anterior es completa amb les previsions del títol X, i en particular amb els 
articles 164 i 165 de la Llei de la Generalitat 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda 
pública, del sector públic instrumental i de subvencions, a més de les seues 
disposicions de desenvolupament, sense que per això s'excloga l'aplicabilitat 
de la legislació estatal bàsica en la matèria. 
 
 

Tercera.- Procediment d'elaboració. 
 
 El Projecte d'ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i 
Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en les 
direccions generals amb competències en matèria de serveis socials, 
dependència i persones majors, va ser elaborat ajustant-se, amb caràcter 
general, a la via i als tràmits que es regulen en l'article 43 de la Llei de la 
Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, que es desplegar 
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mitjançant el Decret del Consell 24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, 
l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la 
Generalitat, i la regulació dels quals es va completar amb certes previsions de 
la Llei de la Generalitat 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i 
participació ciutadana en la Comunitat Valenciana, i amb els principis de 
bona regulació del títol VI de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
 En aquest sentit, consta en les actuacions la resolució de la persona 
titular de la Vicepresidència i Conselleria competent que va acordar iniciar el 
procediment per a elaborar aquest Projecte d'ordre, en la qual va designar el 
Centre directiu encarregat de la seua elaboració i tramitació. Es va realitzar 
el tràmit de consulta pública prèvia, en el qual no es van formular al·legacions, 
i igualment es va emetre l'informe sobre la necessitat i oportunitat d'elaborar 
aquestes bases reguladores i la memòria econòmica, de la qual es desprén 
que existeix una consignació de 75.000 euros (Programa 313.10), i sense que 
comporte un major increment de la despesa pública en el marc dels 
Pressupostos de la Generalitat. 
 

A més, es van incorporar a les actuacions els informes preceptius 
previstos en la legislació sectorial sobre igualtat entre les dones i els homes, 
sobre protecció de la infància i l'adolescència, i sobre el règim jurídic de les 
famílies nombroses. Igualment va emetre el seu informe preceptiu la Direcció 
General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i la proposta 
relativa a la tramitació d'aquestes bases reguladores es va comunicar a la 
Direcció General de Finançament i Fons Europeus, que és l'òrgan 
intermediari que examina i supervisa que les ajudes públiques de la 
Generalitat respecten el Dret comunitari de la competència. 
 
 El projecte normatiu es va sotmetre al tràmit de consulta de les 
diferents sotssecretaries en els departaments en els quals s'estructura 
l'Administració autonòmica de la Generalitat, com també al tràmit 
d'informació pública, mitjançant la inserció de l'anunci corresponent en la 
pàgina web de la Conselleria, en el propi Portal de Transparència de la 
Generalitat i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8485, 
corresponent al dia 13 de febrer de 2019 (pàgina 9235), i s’ha de deixar 
constància que no es van deduir al·legacions ni suggeriments. 
 
 En la documentació remesa consten els informes preceptius de la 
Direcció General de Pressupostos, de l'Advocacia General de la Generalitat i 
de la Intervenció Delegada en l'expressada Vicepresidència i Conselleria 
competent en la matèria de serveis socials inclusius, que van ser informades 
pel Centre directiu responsable de la tramitació abans de redactar la versió 
definitiva del text del Projecte d'ordre. 
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 Aquest Projecte d'ordre no consta en el Pla Normatiu de l'Administració 
de la Generalitat per a l'any 2020, que va ser aprovat per mitjà de l'Acord del 
Consell adoptat el dia 6 de març de 2020, però sí que existeixen diverses línies 
de crèdit en els programes pressupostaris de la Vicepresidència i Conselleria 
ara consultant per a persones becàries i la realització de pràctiques 
professionals en el «Pla Estratègic de Subvencions de la Vicepresidència i 
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives 2018-2020», que va ser aprovat 
mitjançant la resolució de la pròpia Vicepresidència el dia 23 de gener de 
2018. 
 
 
 Quarta.- Estructura del Projecte d'ordre. 
 
 L'estructura i la sistemàtica amb la qual s'ha elaborat aquest Projecte 
d'ordre és la següent: el títol de la disposició; l'índex; el preàmbul, compost 
per 4 paràgrafs; la fórmula d'aprovació; la part articulada, formada per 18 
articles, sense cap divisió superior i les disposicions de la part final: quatre 
disposicions addicionals, una disposició derogatòria única i dues disposicions 
finals. 
 
 Els articles s'han titulat i s'han numerat amb cardinals aràbics, i quan 
estan formats per diversos paràgrafs aquests s'han numerat amb cardinals 
aràbics, seguint els criteris dels articles 25 i 26 del Decret del Consell 
24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, l'estructura i el procediment 
d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, al qual ja ens hem 
referit. 
 
 Les disposicions de la part final s'han titulat, amb una breu referència 
als seus continguts, i s’han numerat amb ordinals redactats en lletra, excepte 
quan es tracta d'una disposició «única», seguint els criteris que determinen 
l'ordre i els continguts de les disposicions de la part final dels projectes 
normatius que s'indiquen en els articles 28 a 33 del precitat Decret del Consell 
24/2009, de 13 de febrer. 
 
  

Cinquena.- Observacions i suggeriments al Projecte d'ordre. 
 
 El principal objectiu d'aquest Dictamen consistirà a verificar si el 
projecte normatiu respecta el principi de legalitat, la qual cosa en el present 
supòsit es remet a la seua compatibilitat amb la legislació i la normativa sobre 
serveis socials inclusius, sobre la concessió de beques per a realitzar 
pràctiques professionals i sobre els requeriments que deriven de la potestat 
de despesa pública, per part de l'Administració autonòmica valenciana, sense 
que això excloga que puguen realitzar-se recomanacions i suggeriments de 
sistemàtica i tècnica normativa, en sentit ampli, i sobre llenguatge 
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administratiu, que repercutisquen en les condicions d'aprehensió i, per tant, 
en els pressupòsits fàctics d'aplicabilitat de tota disposició normativa. 
 
 
 A l'índex. 
 
 No existeix una correspondència completa entre la redacció de l'índex i 
el text de la part articulada o de les disposicions de la part final del projecte 
normatiu. 
 
 En la titulació de l'article 17 s'utilitza la paraula «renúncia», en singular 
i en la redacció de l'índex «renúncies», en plural, considerant més apropiat l'ús 
del singular, per la qual cosa haurà de modificar-se en l'índex. A més, si les 
disposicions addicionals es designen com a «primera», «segona» i «tercera», la 
següent serà la «quarta» i no la «disposició addicional quarta». Finalment, com 
solament consta una disposició final, s'indicarà que és la «única», tant en la 
redacció de l'índex com de la disposició final, on s'ha redactat «primera». 
 
 

Al preàmbul. 
 
 Podem comprovar que s'ha atés la recomanació que l'Advocacia General 
de la Generalitat va expressar en el seu informe, en el sentit que ha quedat 
prou justificat que el projecte normatiu s'ha adequat als principis de bona 
regulació, com són els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, 
seguretat jurídica, transparència i eficiència, per la qual cosa igualment 
s'aconsella citar expressament el precepte legal que els conté, l'article 129 de 
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, sobretot perquè ha d'atendre's que aquests 
principis de bona regulació són plenament aplicables al correcte exercici de 
la potestat reglamentària de l'Administració Pública, com va afirmar el 
Tribunal Constitucional en la STC 55/2018, de 24 de maig, la qual cosa 
incumbeix tant als òrgans de l'Administració General de l'Estat com a tots els 
responsables i centres directius de les administracions de les comunitats 
autònomes. 
 
 Des de diferent perspectiva, quan ens trobem davant un avançament 
de disposició reglamentària amb el rang de simple «Projecte d'ordre», no 
consta en el Pla Normatiu de l'Administració de la Generalitat per a l'any 
2020, tal com ja s'ha indicat, però, existint referències al fet que aquestes 
beques per a la realització de pràctiques professionals en les direccions 
generals amb competència en les matèries de serveis socials, dependència o 
persones majors, sí que van ser incloses en el «Pla Estratègic de Subvencions 
de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives 2018-
2020», es recomana que en el preàmbul s'incloga l'oportuna referència a 
l'expressat pla estratègic de subvencions del citat departament de 
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l'Administració del Consell, tenint en compte la rellevància del citat pla 
estratègic. 
 
 

A la fórmula d'aprovació. 
 
 La redacció de la fórmula d'aprovació s'ha redactat de manera 
desordenada, la qual cosa s'haurà de corregir, ja que en primer lloc ha de 
constar la facultat de proposta, que en el present cas prové de les tres 
direccions generals que s'especifiquen; en segon lloc, citar-se l'article 28 de la 
Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, ja que és el 
precepte legal que permet a les persones titulars de les conselleries aprovar 
«ordres de la Conselleria», podent seguir després a aquest precepte legal 
aquells altres que es consideren especialment adequats; en tercer lloc 
s'indicarà o deixarà constància, si escau, de l'òrgan consultat o del tràmit 
practicat que es considere d'especial transcendència (en el present supòsit no 
en consta cap), i finalment caldrà indicar el preceptiu «conforme amb» o «oït» 
«el Consell Jurídic Consultiu», en aplicació de l'apartat 5é de l'article 2 de la 
Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
 
 

A les disposicions generals (articles 1 i 2). 
 
 Aquests dos preceptes regulen l'objecte de la futura Ordre de la 
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i el règim i el 
contingut de les convocatòries d'aquestes beques per a la realització de 
pràctiques professionals, subjectes al règim de «competència competitiva», que 
requereixen amb caràcter previ la confecció d'un «programa formatiu» per als 
acabats de titular que aspiren a la condició de «becari o becària», per la qual 
cosa exerceixen una funció similar a les «disposicions generals», sent correcta 
l'estructura i redacció d'aquests dos preceptes. 
 
 No obstant això, les garanties de transparència dels procediments de 
concessió d'aquestes beques no sols es regulen en la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que 
és la disposició citada en l'article 2, sinó que també han sigut recollides 
similars obligacions en la nostra legislació autonòmica, i més en concret en 
la Llei de la Generalitat 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i 
participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa 
s'aconsella redactar el precepte de manera que se cite tant la referida llei 
estatal bàsica com la llei valenciana. 
 
 

Al règim jurídic (articles 3 a 6). 
 



 10

 Aquests preceptes contenen gran part del règim jurídic d'aquestes 
beques per a la realització de pràctiques de formació professional, ja que 
regulen els requisits per a sol·licitar-les i accedir al seu gaudi (article 3), el 
barem per a avaluar els mèrits que s'al·leguen i acrediten (article 4), el seu 
import, comprovació i justificació (article 5) i el termini de duració (article 
6). 
 
 Tots aquests preceptes resulten compatibles amb la regulació de les 
beques en l'àmbit de la Generalitat Valenciana, tenint en compte el règim 
previst en el Decret del Consell 132/2009, de 4 de setembre, pel qual es regula 
la concessió de beques. 
 
 En l'apartat 1r d) de l'article 3), s'estableix «No haver sigut beneficiari 
o beneficiària de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un 
període igual o superior a 36 mesos. Aquest període es computarà prenent en 
consideració la totalitat de la duració de les beques gaudides a partir del 9 de 
setembre de 2009, ja siga una o diverses, incloent els períodes de pròrroga». 
 
 Tenint en compte que els futurs aspirants a aquestes beques han de 
ser recents titulats (menys de cinc anys des de la finalització dels estudis 
conduents a l'obtenció d'aquest títol, segons disposa en l’apartat c), i que 
computen les beques que s'hagen pogut gaudir des del 2009, hauria d'aclarir-
se si computa qualsevol tipus de pràctica professional, siga quin siga el camp 
on s'haja realitzat i la qualificació professional que s'haja demanat. 
 
 En relació amb l'article 4.1 a), expedient acadèmic, es recomana que 
en la puntuació que s'atorga atenent la nota mitjana de l'expedient acadèmic 
s'incloguen decimals igual que ho fa el Reial decret 1125/2003, de 5 de 
setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de 
qualificacions en les titulacions universitàries, de caràcter oficial i validesa en 
tot el territori nacional, la qual cosa podria també servir per al desempat, tal 
com es recull en l'apartat 2 d'aquest article. 
 
 També s'indica en l'article 4. 1, c) 3r que «En cap cas es valoraran en 
aquests apartats els coneixements de valencià ni els cursos als quals es 
refereix l'apartat D d'aquest barem».  
 
Entenem que es vol fer referència a l'apartat c), quant a que els coneixements 
del valencià, ja es puntuen específicament en l'apartat 1, b), i per tant no es 
puntuen de nou com a idioma de la Unió Europea. Per això, l'expressió 
«aquests apartats» haurà d'escriure's en singular. I també haurà d’escriure's 
en minúscula l’apartat «D». 
 
 En l'article 4.1 f), Entrevista, s'estableix una valoració màxima de 5 
punts, relacionant-se que «l'entrevista versarà sobre la seua formació, 
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trajectòria acadèmica i professional, i els seus coneixements entorn de les 
matèries relacionades amb l'objecte de les beques convocades». 
 
 Aquesta vaguetat en els termes emprats, i tenint en compte que la 
formació i trajectòria acadèmica, en gran part pot entendre's que ja s'ha hagut 
de valorar en els apartats anteriors, pot produir inseguretat jurídica pel que 
fa a què i com s'haja de puntuar la persona candidata. 
 

S’hauran de fixar en la pròpia Ordre que es projecta els criteris de 
valoració en l'entrevista d'una forma més concreta i els punts que 
s'atribueixen a cadascun d'aquests criteris, tenint en compte que la puntuació 
màxima de l'entrevista suposa el 20%, del total de la resta de la puntuació 
que es pot obtindre.  
 

En relació amb el projectat article 5, Import, comprovació, 
justificació i pagament de les beques, s'indica en l'apartat 1 que «La dotació 
econòmica de cadascuna de les beques serà l'establida en la convocatòria»; i 
en l'apartat 5 que «L'import màxim destinat a finançar les beques es 
determinarà en la corresponent convocatòria, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària dels pressupostos de la Generalitat que es determine en 
aquesta». 
 
 Considerem que no s'ha acomplit el que disposa l'article 165.1 g) de la 
Llei 1/ 2015, que estableix que les bases reguladores de la concessió de 
subvencions contindran la «Quantia individualitzada de la subvenció o criteris 
per a la seua determinació». 
 

No pot relegar-se a la convocatòria la determinació de l'import 
individual de les beques, sense fixar ni tan sols en les bases, els criteris per a 
la seua determinació. 
 

Aquesta observació té el caràcter d'essencial a l'efecte de l'article 77.3 
del nostre Reglament.  

  
 

Al procediment de concessió i obligacions del centre directiu 
competent i de les persones beneficiàries (articles 7 a 14). 
 
 En aquests preceptes es regula de forma bastant correcta la forma de 
presentació de les sol·licituds, el termini i la manera d'acreditar els requisits 
(article 7), l'ordenació i instrucció del procediment (article 8), la comissió 
avaluadora (article 9), el procés de selecció i la borsa de reserva (article 10), 
les resolucions de concessió, el seu règim de publicitat i forma d'impugnació 
(article 11), la pluralitat de perfils professionals (article 12), el règim 
d'incompatibilitats (article 13), i les obligacions de l'òrgan concedent (article 
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14), al qual hauria de seguir, com a article 15, les obligacions de les persones 
beneficiàries i les renúncies (l'actual article 17). 
 
 L'anàlisi dels referits preceptes aconsella que realitzem les observacions 
següents: 
 
 En el projectat article 7.4, s'indica «Es consideren inhàbils els dies que 
tinguen la condició de festes oficials en la Comunitat Valenciana». 
 

Aquesta determinació dels dies inhàbils és incompleta i no concorda 
amb les previsions de la legislació estatal bàsica, en concret amb els apartats 
2, 6 i 7 de l'article 30 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre. 
 

Per tant, caldrà completar aquest paràgraf indicant que a més dels dies 
de festes oficials de la Comunitat Valenciana, es consideren inhàbils els dies 
que així s'estableixen en l'article 30 de la Llei 39/2015 d'1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions publiques.   
 

En l'article 10.2, s'estableix que les persones aspirants comptaran 
amb un termini de deu dies, a partir del següent a la data de publicació del 
llistat provisional al qual es refereix l'apartat 1, per a formular al·legacions. 
 

No s'estableix cap tràmit posterior a aquest termini d'al·legacions en els 
apartat següents, en relació amb aquesta primera llista provisional, havent-
se de tindre en compte que pot donar-se el cas que es formularen al·legacions 
que pogueren prendre's en consideració per la comissió d'avaluació que 
donaren lloc a la modificació de la llista. 
 
 Per tant, transcorregut aquest termini d'al·legacions i vistes aquestes, 
haurà de publicar-se per idèntic mitjà de la seu electrònica de la Conselleria, 
el llistat previ a l'entrevista.  
 

En l'article 10.5 s'indica que, una vegada finalitzada l'entrevista i 
sumats els punts, es publicarà una llista ordenada d'acord amb la puntuació, 
donant-se un termini de 10 dies a les persones aspirants per a al·legacions. 
El tràmit posterior que es recull és la formulació de proposta de resolució.  
 
 D'acord amb el comentari a l'apartat 2, i com que podrien ser tingudes 
en compte algunes de les al·legacions i modificar-se la llista, haurà de recollir-
se que, transcorregut aquest termini per a al·legacions, es publicarà el llistat 
definitiu del procés de selecció. 
 
 L’article 10.6 disposa que «la comissió avaluadora elaborarà una 
proposta de resolució que contindrà les persones beneficiàries». 
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 Tot i que la locució «persones beneficiàries» és l'emprada en l’article 18.6 
del Decret 132/2009 per a referir-se a les persones incloses en la proposta de 
la Comissió avaluadora, entenem inapropiada aquesta denominació, ja que 
encara no poden considerar-se com a tals beneficiaris quan la resolució de la 
concessió correspondrà a una tercera persona designada en la convocatòria. 
 

Suggerim canviar aquesta locució per «persones candidates a la 
concessió de les beques». 
 

En l'article 11.1 s'indica que la resolució de la concessió de beques es 
dictarà «per la persona designada en la convocatòria d'aquestes». 
 

En l'article 11.4 s'indica que «La resolució dictada per la persona titular 
de la direcció general competent en matèria de serveis socials, dependència o 
persones majors, segons corresponga, en adoptar-se per delegació, indicarà 
expressament aquesta circumstància, i es considerarà dictada per l'òrgan 
delegant, esgotant la via administrativa». 
 

 En l'article 9.1 s'indica que la comissió d'avaluació «elevarà proposta 
motivada de resolució a la persona titular de la direcció general competent en 
matèria de serveis socials, dependència o persones majors, segons 
corresponga, en funció de la convocatòria». 
 

Tant l'article 8.7 del Decret 132/2009, com l'article 165.2 c) de la Llei 
1/2015, determinen que en les bases reguladores haurà de fer-se constar els 
òrgans competents per a la tramitació i resolució del procediment, i l'article 
9.1 del referit Decret estableix que la resolució de concessió es dictarà per 
l'òrgan convocant, mentre que en el projectat article 2 s'indica que serà la 
persona titular de les direccions generals amb competències en matèria de 
serveis socials, dependència i persones majors. 
 

De conformitat amb la normativa citada, no pot posposar-se a la 
convocatòria la designació de l'òrgan que resoldrà la concessió de les beques. 
 
 Per tant, haurà de determinar-se de manera expressa en l'apartat 1 de 
l'article 11 que resol la persona titular de la direcció general competent en 
matèria de serveis socials, dependència o persones majors, que corresponga, 
en funció de la convocatòria, de conformitat amb la legislació citada i amb els 
articles 11.4, 9.1 i 2.1 del text projectat, en substitució de la fórmula genèrica 
«persona designada en la convocatòria». 
 

Aquesta observació té el caràcter d'essencial a l'efecte de l'article 77.3 
del nostre Reglament. 
 

En l’apartat 2 de l'article 11 es disposa que «La publicació de la 
resolució farà efecte de notificació... » 
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 De conformitat amb l'article 9.1 del Decret 132/2009, la resolució 
haurà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
 
 Per a acomplir aquest precepte haurà de fer-se constar que la resolució 
de la concessió de les beques es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana i, a continuació, que aquesta publicació farà efecte de notificació. 
 

En relació amb els recursos previstos en l'apartat 5é de l'article 11, la 
referència al recurs contenciós administratiu és incompleta, ja que si les 
sol·licituds d'aquestes beques de formació són resoltes -o denegades- per la 
persona titular de la respectiva Direcció General, en virtut de delegació de la 
persona titular de la Conselleria, que en tot cas és l'òrgan competent per a 
autoritzar i disposar de la despesa pública, dictant a aquest efecte les 
resolucions que obliguen al pagament d'obligacions econòmica, també haurà 
de consignar-se la procedència del recurs potestatiu de reposició, que els 
interessats tindran dret a utilitzar, amb caràcter opcional. L'expressió 
emprada de «sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que 
estimen pertinent» no és encertada, ja que la pertinència o no del recurs vindrà 
determinada per la normativa processal aplicable, sense perjudici que quede 
al lliure arbitri de la persona interessada interposar-lo. 
 
 
 Al control, seguiment i reintegrament (articles 15 a 18). 
 
 En relació amb l'article 16, hauria de completar-se amb un nou 
apartat, de conformitat amb l'article 17 3. n) de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, contemplant el possible incompliment 
parcial de les condicions imposades, que podria recollir-se en el certificat 
satisfactori de dedicació i aprofitament per a determinar la quantitat que 
finalment haja de percebre el beneficiari o, si escau, l'import a reintegrar. 
 

En relació amb l'apartat 4 de l'article 17, hauria d'aclarir-se si 
«l'informe favorable posterior per part de la direcció tècnica» al qual es fa 
referència es correspon amb el de l'article 14.1 e), «certificat d'aptitud i 
aprofitament», que expedeix «l'òrgan concedent»; amb en el que expedeix «la 
persona que ostente la prefectura de servei corresponent de la direcció general 
competent» que acredite «un satisfactori nivell de dedicació i aprofitament», que 
se cita en l'article 16.1; o si es refereix a l’«informe favorable» de la tutoria de 
l'article 14.1.b). 
 

Sobre aquest tema, també hauria d'aclarir-se si la «direcció tècnica» 
correspon a la persona designada com a «tutor», com sembla inferir-se de 
l'article 14.1 c), o si l'ostenta persona diferent, com podria deduir-se de 
l'article 16.1, quan es refereix a «la persona que ostente la prefectura de servei 
corresponent de la direcció general competent», de l'article 17.1 b) (direcció 
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tècnica), de l'article 17.4 (direcció tècnica) o de l'article 17.5 (persona tutora), 
amb diferents comeses. Si són persones diferents, és aconsellable que es 
concrete qui realitzarà la direcció tècnica. 
 

Quan l'òrgan competent de l'Administració Pública es trobe davant 
continus incompliments de la persona beneficiària d'aquestes beques, haurà 
de tramitar l'oportú expedient contradictori per a acordar la seua «resolució», 
o si es prefereix la seua «revocació per incompliment», però qualsevol 
d'aquestes dues expressions resulta preferible a la locució que s'utilitza en 
l'apartat 5é de l'article 17, «que es deixen sense efecte», que es recomana 
corregir. 
 

En relació amb l'article 18 hauria de constar com apartat diferenciat 
la frase «En la tramitació del procediment de reintegrament es garantirà, en tot 
cas, el dret d'audiència a la persona interessada», i no incloure-la dins de 
l'apartat b). També seria recomanable que es fera constar la remissió, quant 
al procediment de reintegrament, als articles 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, ja citada a l'inici de l'article . 
 

Es recomana la inclusió d'un nou article en el qual s'indique que les 
persones beneficiàries queden sotmeses a les responsabilitats i règim 
sancionador regulats en el títol IV de la Llei 38/2003 i en el capítol IV del títol 
X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisendes públiques, del sector 
instrumental i de subvencions. 
 
 

Sisena.- Observacions al llenguatge. 
 

Recomanem evitar l'ús de la grafia «/» per a diferenciar entre dones i 
homes, com es fa en l’article 9.1 c) i d) («Un/a tècnic»), i emprar fórmules o 
expressions neutres de caràcter inclusiu, que permeten la visibilització de les 
dones. 
 
 

Setena.- Qüestions de tècnica normativa i aspectes de redacció. 
 
 El Projecte d'ordre s'ha elaborat, en termes generals, seguint la 
sistemàtica i els criteris normatius que es contenen en el Decret del Consell 
24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, l'estructura i el procediment 
d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat. 
 
 Tots els preceptes –els articles- s'han titulat i numerat amb cardinals 
aràbics, com determina l'article 25 del citat Decret del Consell 24/2009, sense 
que existisquen altres divisions superiors, en capítols, a pesar que el projecte 
normatiu té 18 articles, alguns de notable extensió, per la qual cosa, en el cas 
que es decidisca agrupar els 18 preceptes en capítols, el que pot valorar-se 
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com a recomanable, el propi dictamen conté una proposta de divisió 
sistemàtica, en quatre capítols, en haver analitzat els seus preceptes 
agrupant-los amb certa sistemàtica. 
 

En relació amb els aspectes de redacció del projecte normatiu, solament 
ens centrarem en realitzar dues propostes o suggeriments de millora. 
 

En primer lloc, redactar totes les disposicions legals o reglamentàries 
que són objecte de cita expressa respectant els criteris d'utilització de les 
majúscules inicials amb les quals es va redactar la respectiva norma i va ser 
objecte de publicació oficial en el corresponent exemplar del Boletín Oficial del 
Estado o en el número pertinent del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
 
 En tot cas, seguim aquesta conducta en citar literalment i com es van 
publicar oficialment aquestes cinc disposicions: la «Llei orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals» 
(BOE núm. 294, de 6 de desembre), la «Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern» (BOE núm. 295, de 
10 de desembre), la «Llei de la Generalitat 2/2015, de 2 d'abril, de 
Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat 
Valenciana» (DOGV núm. 7500, de 8 d'abril), la «Llei de la Generalitat 1/2015, 
de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de 
Subvencions» (DOGV núm. 7464, de 12 de febrer), i el «Reial decret 
1493/2011, de 24 d'octubre» (BOE núm. 259, de 27 d'octubre). 
 
 En segon lloc, es recomana no utilitzar les formes «el mateix», «la 
mateixa», «el mateix», o els seus respectius plurals, que són locucions 
adjectives en funció pronominal; aquestes expressions podrien substituir-se 
pel pronom que en cada cas corresponga. Aquest suggeriment podria seguir-
se en la redacció de l'article 5, l'article 11 i l'article 17. 
 
 S'han formulat dos observacions de caràcter essencial a l'article 11, 
apartat 1 i a l'article 5, apartat 1 del Projecte d'ordre, als efectes previstos en 
l'apartat 3r de l'article 77 del Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana, que va ser aprovat mitjançant el Decret del Consell 
37/2019, d'15 de març . 
 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
 Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana és del parer: 
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 Que el Projecte d'ordre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i 
Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en les 
direccions generals amb competències en matèria de serveis socials, 
dependència i persones majors, s'ajusta a l'ordenament jurídic, sempre que 
s'atenguen les observacions essencials que s'han formulat. 
 

V.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 23 de desembre de 2020 
 
 

 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE. SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES 
INCLUSIVES. 


