RESOLUCIÓ D'INICI
En el marc de la política de la Generalitat dirigida a l'especialització de totes aquelles persones que es troben en
possessió d'un títol d'educació superior i que hagen finalitzat els seus estudis en dates recents, la Vicepresidència i
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusiva vol acostar a les joves i els joves valencians el coneixement pràctic de
l'administració autonòmica valenciana, per a completar la seua formació mitjançant la realització de pràctiques en
les seues dependències.
Havent d'executar el que es disposa en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'any 2019, que contempla,
en el programa pressupostari 313.40 Diversitat Funcional, dins del capítol de despeses, una apartat de beques, que
es poden desenvolupar tant en el centre directiu que, dins de la seua estructura orgànica assumeix les funcions en
matèria de diversitat funcional que corresponen de la Generalitat o en els seus centres dependents (centres de
valoració i orientació de discapacitat).
Tenint en compte el que es disposa en l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i en particular,
i com a desenvolupament d'aquesta, l'assenyalat en l'article 39 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell,
sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat,
R E S OLC
Primer.- Iniciar el procediment d'elaboració del projecte d'ORDRE de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat
i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de beques per a la realització
de pràctiques professionals en la direcció general amb competència en matèria de diversitat funcional.
Segon.- Encomanar la tramitació del procediment d'elaboració, així com l'emissió dels estudis i informes establits
en l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la realització de les actuacions i informes
previstos en els articles 39 a 43 i 52 a 55 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma,
l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, a la Direcció General de
Diversitat Funcional.
València,
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas,
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