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INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DE L’ORDRE
de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual
s’aproven les bases reguladores de concessió de beques per a la realització de
pràctiques professionals en la Direcció General de Serveis Socials i Persones en
Situació de Dependència.

El tràmit de consulta pública té com a objecte recaptar l’opinió de la ciutadania, les organitzacions i
les associacions abans d’elaborar un projecte normatiu. En conseqüència, s’ofereix informació
sobre els diferents aspectes d’aquest projecte normatiu a fi de facilitar-ne la comprensió i la
valoració.
ANTECEDENTS DE LA NORMA Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel
qual es regula la concessió de beques.
PROBLEMES QUE ES
En el marc de la política de la Generalitat dirigida a
PRETENEN SOLUCIONAR AMB la millora i especialització professional de joves
LA NOVA NORMA
titulats i titulades, la Vicepresidència i Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, preveu entre les
seues actuacions la convocatòria de beques que els
facilite la seua especialització i complete la seua
formació mitjançant el coneixement pràctic de
l’Administració pública a través de la realització de
pràctiques professionals en les seues dependències.
NECESSITAT I OPORTUNITAT Acomplir l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1
DE L’APROVACIÓ
d’octubre, del procediment administratiu comú dels
administracions publiques, que estableix que, amb
caràcter previ a l’elaboració del projecte o
avantprojecte de llei o de reglament, s’ha de
substanciar una consulta pública, a través del portal
web de l’administració competent, en què es
demanarà l’opinió dels subjectes i de les
organitzacions més representatives potencialment
afectats per la futura norma sobre alguns aspectes
sobre aquesta, en concret:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la
iniciativa.
b) La necessitat i l’oportunitat de l’aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i
no reguladores.
Així mateix, acomplir la Llei 1/2015, de 6 de febrer,
de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del sector
públic instrumental i de subvencions; la Llei
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OBJECTIUS DE LA NORMA

POSSIBLES SOLUCIONS,
ALTERNATIVES
REGULADORES I NO
REGULADORES

38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el reglament d’aquesta llei,
el Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell,
pel qual es regula la concessió de beques i el Reial
decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es
regulen els termes i les condicions d’inclusió en el
règim general de la Seguretat Social de les persones
que participen en programes de formació.
L’ordre té per objecte establir les bases reguladores
que regiran la concessió de beques per a la
realització de pràctiques professionals en la direcció
general amb competència en les polítiques de
serveis socials. Les beques estan destinades a donar
suport a la formació complementària, la millora i
l’especialització professional de les persones que
resulten seleccionades i es troben en possessió de la
titulació de grau o llicenciatura en Ciències
Polítiques o Sociologia. Per a això, les persones que
resulten
seleccionades
relacionaran
els
coneixements adquirits amb les noves realitats o
perspectives de futur, que puguen derivar-se de la
gestió de les polítiques destinades a aprofundir en el
foment i el desenvolupament dels serveis socials.
El compliment de la normativa reguladora de la
matèria de beques i el compliment de la Llei
39/2015 fan necessària l’elaboració i publicació
d’aquesta ordre de bases, per la qual cosa cal
ajustar-se a les exigències de les normes
esmentades.

