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INFORME DE LA DIRECCIÓ GENERAL SOBRE INEXISTÈNCIA DE
DUPLICITATS
En data 26 de març de 2019, ha tingut entrada en el registre de Presidència de la
Generalitat, amb número GVRTE/2019/188534, escrit de la Diputació de València
en el que sol·licita l'emissió d'informe sobre inexistència de duplicitats basant-se en
el que disposa l'article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, per a la concessió de subvencions de la Diputació de
València als ajuntaments per a la convocatòria de pràctiques formatives per a
joves estudiants denominat “La Dipu et beca”.
Donat que consten en aquest centre directiu els següents informes de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport :
1. informe subscrit per la Directora General de Formació Professional i
Ensenyaments de Règim Especial segons el qual:
“[

]

Des d’aquesta Direcció General no es convoquen cap tipus d’ajudes per al
programa “la dipu et beca” de pràctiques formatives per a joves. Per aquest motiu, s’informa
favorablement sobre la inexistència de duplicitats, donat que no hi ha execució simultània
d’un mateix servei per una altra administració pública i perquè puga continuar donant servei
a la ciutadania.”

2. Informe subscrit per la Directora General d´Universitat, Investigació i
Ciència, segons el qual:
“En relació a la sol·licitud d’informe sobre la activitat pública de Pràctiques
Formatives per a Joves dins del Programa “La Dipu et beca”, li comunique que en aquesta
Direcció General no es gestiona cap tipus de beques amb eixos continguts.”
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A la vista de l'anterior, i de conformitat amb el que disposa l’article 5.1 del Decret
67/2018, de 25 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment dels
informes per a l’exercici per les entitats locals de competències diferents de les
pròpies o delegades (DOCV núm. 8309, de 04.06.2018), i el Decret 151/2015, de 18
de setembre, del Consell, pel que s’ aprova el Reglament orgànic i funcional de la
Presidència de la Generalitat (DOCV núm. 7620, de 22.09.2015), la present direcció
general informa que:

•

No hi ha duplicitat per a la concessió de subvencions de la Diputació
de València als ajuntaments per a la convocatòria de pràctiques formatives per a joves estudiants denominat “La Dipu et beca” al no incórrerse en un supòsit d'execució simultània amb l'Administració de la Generalitat.

Contra el present informe, l'Entitat Local, podrà potestativament, realitzar el requeriment a què es referix l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, en el termini de dos mesos des de la seua
notificació, o bé es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant de la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, en el termini de dos mesos des de la seua notificació. Tot això de conformitat amb el que disposen els articles 10, 44 i 46 de l'esmentada Llei 29/1998, de
13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense perjuí
que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

EL DIRECTOR GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL
Firmado por Antoni Such Botella el
12/04/2019 14:13:37
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