Ref: SUB /secoa/ IZL – cba
Exp.: DIVERSOS 606/2019
Assumpte: Acord d'ampliació termini d'adjudicació i publicació beques

ACORD DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC D'AMPLIACIÓ DE TERMINI DEL
PROCEDIMENT PER A DICTAR I PUBLICAR L'ADJUDICACIÓ DE LES BEQUES CONVOCADES
MITJANÇANT RESOLUCIÓ DE 12-III-20 D'AQUEST DEPARTAMENT
En el marc de la política de la Generalitat dirigida a fomentar l'especialització professional, dins de
l'àmbit de l'Administració Pública Valenciana, de persones joves amb Llicenciatura o Grau
Universitari que han finalitzat recentment els seus estudis, la Conselleria d'Hisenda i Model
Econòmic va convocar 3 beques per a la realització de pràctiques professionals en les
dependències de la Sotssecretaria, mitjançant Resolució de 12 de març de 2020, publicada en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 23 d'abril de 2020, en ple Estat d'Alarma declarat
durant Primera Ona del Covid-19; pandèmia aquesta que encara estem enfrontant a través de
l'adequació de l'activitat de la nostra administració a les canviants exigències encaminades a
pal·liar, en la mesura que siga possible, les conseqüències de l'actual crisi sanitària. Conclòs el
passat 29 de juny el termini de presentació de les sol·licituds telemàtiques de les persones
aspirants a eixes beques, que ascendeixen a més de 50, i una vegada finalitzades – segons els
acords de la Comissió Avaluadora designada a aquest efecte – gran part de les pertinents fases
procedimentals per l'adjudicació de les beques, tenint en compte els següents:
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER En la pàgina web de la Generalitat i en la de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic,
es va publicar el 14 de setembre del present exercici Anunci amb el “Llistat provisional de
baremació d'acord amb les sol·licituds telemàtiques” relatiu a la convocatòria de beques
efectuada mitjançant la Resolució de 12-III-20 d'aquesta Conselleria. Com segons l'article 28.2 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, en absència d'oposició expressa, l'òrgan gestor del procediment està autoritzat per a
obtindre, directament, les dades dels documents elaborats per qualsevol administració; a la vista
dels documents al·legats en les sol·licituds telemàtiques per les persones aspirants amb les 15
millors puntuacions, aquesta Conselleria després de recaptar electrònicament els documents en la
nostra Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat (PAI), va obtindre una sèrie de documentació
que, amb anterioritat al passat dia 14 setembre, ja els va ser remesa mitjançant correus enviats a
les adreces electròniques indicades en les seues sol·licituds per eixos 15 aspirants.
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Per a recaptar tota la restant documentació acreditativa dels mèrits al·legats en sol·licituds i
currículums, en el citat Anunci de 14 de setembre se'ls va concedir termini de 10 dies hàbils
comptats des del següent de la publicació de l'esmentat llistat provisional de baremació, només a
eixos provisionalment 15 millors aspirants, perquè presentaren la restant documentació en
aquesta Conselleria.
SEGON
Finalitzat el termini de presentació de documentació dels mèrits al·legats en les
sol·licituds telemàtiques i currículums citat en l'Antecedent de Fet Primer, de conformitat amb
l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, es va concedir a aqueixos provisionalment 15 millors aspirants, un nou
termini per a esmenar la documentació que, si escau, havien presentat, atés que o bé aquesta
documentació s'havia presentat de manera incompleta parcial o totalment, o bé presentava
discordances amb allò que declaraven en les sol·licituds telemàtiques i currículums. Atés que el
termini mínim d'esmena establit per la citada llei és de 10 dies hàbils, comptats des del següent al
de la notificació, el termini per a esmenar que ens ocupa va finalitzar el passat 29 d'octubre, la
qual cosa ha dilatat lògicament els temps de tramitació d'aquest procediment per a concessió de
beques.
TERCER El mateix dia 29 d'octubre del present exercici, la Comissió Avaluadora designada en la
Resolució de 12-III-20 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, va celebrar la tercera sessió
– en la seu d'aquesta Conselleria situada en C/ Palau 12, de València – per a examinar, entre altres
qüestions, la documentació acreditativa de mèrits presentada pels provisionalment 15 millors
aspirants.
A més, per acord adoptat per unanimitat en la citada sessió de la Comissió Avaluadora – com
quatre dels 15 provisionalment millors aspirants havien decaigut en els seus drets, bé per
renúncia o bé per falta de presentació de documentació – es va decidir convocar a entrevistes,
no sols als 11 provisionalment millors aspirants que havien presentat la seua documentació, sinó
també als quatre següents del “Llistat provisional de baremació d'acord amb les sol·licituds
telemàtiques” publicat el passat 14 de setembre, sol·licitant-los al mateix temps la documentació
acreditativa dels mèrits al·legats en les seues corresponents sol·licituds telemàtiques i
currículums. I això, a l'empara del que es disposa en l'article 9.2 de l'Ordre 7/2017 de 9 d'agost,
de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de beques de pràctiques professionals, i en l'apartat Seté de la citada Resolució, de 12
de març de 2020, per la qual es convoquen tres beques per a la realització de pràctiques
professionals en la Sotssecretaria d'aquesta Conselleria.
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Així doncs, el calendari d'entrevistes a aspirants ha d'estendre's, necessàriament, fins a la
segona quinzena del present mes de novembre, i després de finalitzar eixes entrevistes cal
elaborar un “Llistat provisional de baremació definitiva posterior a entrevistes” que es publicarà
també en la web de la Generalitat i en la d'aquesta Conselleria, amb expressió de les puntuacions
assignades en la baremació després de les entrevistes, i s'obrirà un últim termini per a formular les
al·legacions que estimen oportunes les persones interessades.
Per tot això, la Sotssecretaria de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, en les dependències
de la qual es realitzaran les pràctiques professionals objecte d'aquestes beques, en qualitat
d'òrgan instructor del procediment per a la concessió d'aquestes beques – de conformitat amb
l'apartat Sisé de la citada Resolució de 12 de març de 2020 de la Conselleria d'Hisenda i Model
Econòmic, per la qual es van convocar tres beques per a la realització de pràctiques professionals
en la Sotssecretaria, i amb l'Ordre 7/2017, de 9 d'agost, de la Conselleria d'Hisenda i Model
Econòmic, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques de pràctiques
professionals – estima necessari i oportú ampliar el termini del procediment per a dictar i
publicar l'oportuna Resolució de concessió de les beques convocades, en haver-se produït un
considerable augment en la duració del temps de diferents i preceptives fases de la instrucció per
a la concessió d'aquestes beques, a més d'un notable increment de les tasques procedimentals a
càrrec del Servei de Coordinació i Suport Tècnic, dependent de la Secretaria General
Administrativa d'aquest departament.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER D'acord amb el que disposa l'article 10.2 de l'Ordre 7/2017, de 9 d'agost, de la
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de beques de pràctiques professionals en la Conselleria d'Hisenda i Model
Econòmic, i l'apartat Onzé de la Resolució de 12-III-20 de la Conselleria d'Hisenda i Model
Econòmic, per la qual es convoquen 3 beques per a la realització de pràctiques professionals en
les dependències de la Sotssecretaria d'aquesta Conselleria, en els termes previstos en la
legislació bàsica de procediment administratiu comú, pot ampliar-se el termini per a dictar i
publicar les resolucions de concessió de les beques. En aquest sentit, els punts 1 i 3 de
l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, diuen literalment:
“1. L'Administració, excepte precepte en contra, podrà concedir d'ofici o a petició dels
interessats, una ampliació dels terminis establits, que no excedisca de la meitat d'aquests, si
les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercer. L'acord
d'ampliació haurà de ser notificat als interessats.
2. …………………………………………….
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3. Tant la petició dels interessats com la decisió sobre l'ampliació hauran de produir-se, en tot
cas, abans del venciment del termini de què es tracte. En cap cas podrà ser objecte d'ampliació un
termini ja vençut. Els acords sobre ampliació de terminis o sobre la seua denegació no seran
susceptibles de recurs, sense perjudici del qual corresponc contra la resolució que pose fi al
procediment.
4. …………………………..”.
Concretament, el termini per a dictar i publicar la Resolució de concessió de les beques
convocades que ens ocupen, finalitzaria el pròxim dia 1 de desembre; i això pel fet que el
termini màxim de sis mesos – a comptar des de la data de publicació de la convocatòria – per a
dictar i publicar la resolució, previst en l'apartat Onzé de la Resolució de 12 de març de 2020, de
la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es convoquen 3 beques per a la
realització de pràctiques professionals en les dependències de la Sotssecretaria, publicada en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 23 d'abril de 2020 va quedar suspés, en virtut de la
normativa per la qual es va declarar l'Estat d'Alarma per a pal·liar la crisi sanitària del Covid-19 i
per les successives pròrrogues. L'inici del còmput del termini de sis mesos per a dictar i publicar
la Resolució de concessió de les beques convocades, va tindre lloc el dia 1 de juny de 2020, en
virtut d'allò que disposa l'article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es
prorroga l'Estat d'Alarma previst en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l'Estat d'Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19,
que literalment estableix el següent:
“Article 9. Terminis administratius suspesos en virtut del Reial decret 463/2020, de 14 de març.
Amb efectes des de l'1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que hagueren sigut
suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s'haguera previst en una norma amb rang de llei
aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues.”
L'ampliació del termini del procediment per a adjudicar i publicar la pertinent Resolució de
concessió de les beques resulta necessària, entre altres motius, perquè les obligades i idònies
mesures preventives, en constant evolució, que la nostra Conselleria adopta per a fer front al
Covid-19, impliquen una major càrrega de treball per a l'abans citat Servei de Coordinació i
Suport Tècnic, adscrit a la nostra Sotssecretaria, sobre el qual, com ja s'ha esmentat recauen
també
– entre altres funcions d'important transcendència normativa –
les tasques
procedimentals corresponents a la convocatòria i concessió de les beques de pràctiques
professionals que ens ocupen, la qual cosa allarga la tramitació del present procediment per a
dictar i publicar la Resolució d'adjudicació de beques.
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SEGON Correspon al Conseller d'Hisenda i Model Econòmic, la competència per a dictar el
present acord sobre ampliació de termini del procediment per a dictar i publicar la Resolució de
concessió d'aquestes beques, conforme als articles 160 i concordants de la Llei 1/2015, de 6 de
febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en
relació amb l'article 32 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell; i conforme també a
l'article 9 del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió
de beques, a l'Ordre 7/2017, de 9 d'agost, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per
la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques de pràctiques professionals,
al Decret 119/2018, de 3 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional
de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, així com a allò que disposa en la reiterada
Resolució de 12 de març de 2020 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es
van convocar les 3 beques per a la realització de pràctiques professionals en la Sotssecretaria.
TERCER El citat article 68 de la reiterada Llei del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, estableix com a termini d'esmena deu dies hàbils, comptats des de
l'endemà al de la notificació del requeriment. Respecte a la documentació acreditativa de mèrits
al·legats, presentada pels aspirants amb les provisionalment 15 millors puntuacions, durant el
termini inicial – publicat el passat 14 setembre en la web de la Generalitat i en la de la
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic – l'eventual esmena el termini de la qual va concloure
el passat 29 d'octubre, va implicar i va suposar una nova i minuciosa anàlisi de la documentació,
presentada a aquests efectes d'esmena. Per això, la Comissió Avaluadora va acordar per
unanimitat, en la seua citada tercera sessió, que les entrevistes a les persones aspirants es
convocaren durant la segona quinzena de novembre; i a més també resulta prudent dilatar els
temps de les diferents fases procedimentals, perquè les abans citades mesures per a pal·liar la
crisi del Covid-19 que estem travessant, requereixen un prudent esforç en l'exercici de la funció
administrativa, per a garantir la seguretat sanitària, que incideix en la tramitació del procediment
d'aquestes beques.
Després d'entrevistar les persones aspirants amb les 15 millors puntuacions, la Comissió
Avaluadora elaborarà el “Llistat provisional de baremació posterior a entrevistes” i el publicarà
en la web de la Generalitat i en la web de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, amb
expressió de les puntuacions assignades, i després d'això s'obrirà un últim termini per a formular
aquelles al·legacions, que les persones interessades estimen oportú realitzar. Conclòs aqueix
últim termini d'al·legacions, la Comissió Avaluadora elaborarà el “LLISTAT DEFINITIU“ amb
expressió de les puntuacions assignades en la baremació.
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Finalitzat el procés selectiu, la Comissió Avaluadora elaborarà la Proposta motivada de
Resolució d'adjudicació o concessió de les tres beques, i l'elevarà a la Sotssecretaria de la
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i la persona titular d'eixa Sotssecretaria dictarà en
virtut de delegació – prevista en l'apartat Dotzé de la Resolució de 12-III-20 de la Conselleria
d'Hisenda i Model Econòmic – la Resolució d'adjudicació de les beques de pràctiques
professionals, a realitzar en les dependències de la citada Sotssecretaria.
La futura Resolució de concessió de les beques – que serà motivada, d'acord amb els articles 35,
88, i concordants de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques – es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb
expressió de la convocatòria, del programa i crèdit pressupostari al qual s'imputen les beques
atorgades, de les persones beneficiàries, de les quantitats concedides, i de la finalitat d'aquestes;
i contindrà la relació de persones beneficiàries, i la borsa de reserva per a cobrir les vacants que
puguen produir-se durant la vigència d'aquelles.
La borsa de reserva, prioritzada per ordre decreixent de puntuació, estarà constituïda per
aquelles persones aspirants que, després d'haver realitzat l'entrevista prevista en el procés
selectiu, han sigut avaluades per aquest concepte i no han resultat adjudicatàries de beca. Així
mateix, la Resolució de concessió de les beques inclourà la relació d'aquells aspirants les
sol·licituds dels quals han sigut desestimades, amb indicació de la causa que han motivat la seua
denegació. La publicació de la Resolució de concessió de les beques, produirà efectes de
notificació a les persones interessades, d'acord amb la normativa del procediment administratiu
comú, i s'inserirà la informació corresponent en la seu electrònica o portal institucional de la
Generalitat en internet, https://sede.gva.es.
Per a complir els principis de seguretat jurídica, legalitat, eficàcia i transparència, que han de
regir el funcionament de l'Administració Pública previstos en la Constitució Espanyola, així com
en la reiterada Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, s'estima també patent la
necessitat d'ampliar el termini del procediment per a adjudicar i publicar la Resolució de
concessió de les beques que ens ocupen, convocades mitjançant la Resolució de 12 de març de
2020 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es convoquen tres beques per a
la realització de pràctiques professionals en la Sotssecretaria de la Conselleria d'Hisenda i Model
Econòmic, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 23 d'abril de 2020.
QUART La publicació de les següents i diferents fases procedimentals, relatives a la tramitació
de beques s'efectuarà en seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet
www.gva.es, i en la pàgina web d'aquesta Conselleria http://www.hisenda.gva.es, d'acord
amb l'apartat Dècim de la reiterada Resolució de 12-III-20 de la Conselleria d'Hisenda i Model
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Econòmic, dictada amb observança del que s'estableix en l'Ordre 7/2017, d'aquesta Conselleria,
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques de pràctiques
professionals.
Per tot això, i a la vista de quant antecedeix,
ACORDE
Ampliar d'ofici, i abans del seu venciment, el termini del procediment per a dictar i publicar la
Resolució d'adjudicació o concessió d'aquestes beques, establit en l'apartat Onzé de la Resolució
de 12 de març de 2020, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es convoquen
3 beques per a la realització de pràctiques professionals en les dependències de la Sotssecretaria
d'aquesta Conselleria, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 23 d'abril de
2020, ampliació que s'efectua pel temps màxim permés sense excedir de la meitat d'aquest,
finalitzant el termini ampliat el pròxim 1 de març, per les raons anteriorment exposades.
El present Acord d'ampliació de termini, no serà susceptible de recurs – sense perjudici del que
corresponga contra la resolució que pose fi al procediment – i es publicarà en la pàgina web de la
Generalitat i en la de Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, a l'efecte de notificació a les
persones interessades, prevista en l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
EL CONSELLER D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
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