
ASSUMPTE: CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE D'ORDRE DE LA 
CONSELLERIA DE PARTICIPACIO, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT 
DEMOCRÀTICA PER LA QUAL  ES MODIFIQUEN LES BASES REGULADORES DE LA 
CONCESSIÓ DE BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN 
ELS CENTRES DIRECTIUS DE LA CONSELLERIA. 

 

TIPUS DE NORMA: ordre de conselleria. 
 
REFERÈNCIA: La Sotssecretària sotmet a consulta pública, prevista en l'article 133 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el 
Projecte d'Ordre per la qual es modifica l’Ordre 1/2019, de 28 de novembre, per la qual es van 
aprovar les bases reguladores de les beques per a la realització de practiques professionals en els 
centres directius de la Conselleria. 
 

ANTECEDENTS 
DE LA NORMA 

Ordre 1/2019, de 28 de novembre, de la Conselleria de Participació, 
Transparencia, Cooperació i Qualitat Democràtica per la qual s’aprova les 
bases reguladores de les beques per a la realització de practiques 
professionals en els centres directius de la Conselleria (DOGV núm. 8692 

de 05.12.2019 ). 

A) PROBLEMES 
QUE ES 
PRETENEN 
SOLUCIONAR AMB 
LA INICIATIVA 
 
 

 
• Contribuir a la formació d'especialistes en matèria de protecció 

dades, mitjançant la convocatòria de beques dirigides a titulats en 
dret, ciències polítiques i gestió i administració públic 
 

• Ordenar i sistematitzar les beques per a la formació especialitzada 
en les diferents unitats de la Conselleries, en particular les 
titulacions per a l’accés a les beques en matèria de cooperació al 
desenvolupament, i en matèria de compliment de l’Agenda 2030 per 
al Desenvolupament Sostenible. 
 

• La necessitat de modificar  i millorar determinats aspectes tècnics 
de la regulació continguda i de la gestió de les beques 

. 

• Reforçar les mesures i garanties previstes en Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general 
de protecció de dades) i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 
digitals,  en relació al tractament de dades de caràcter personal de 
les persones beneficiàries de les beques.  

B) NECESSITAT I 
OPORTUNITAT DE 
LA SEUA 
APROVACIÓ 
 
 

La Llei de pressupostos de la Generalitat per al exercici 2021, contempla la 
realització de les beques de formació i especialització en matèria de 
Protecció de Dades. 
 
L'article 164 c) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda 
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, estableix 
l'aprovació de les bases reguladores de la subvenció com un dels requisits 
necessaris en la tramitació de les subvencions atorgades per la Generalitat 
en règim de concurrència competitiva. 
 
 
 



C) OBJECTIUS DE 
LA NORMA 
 
 

• Acostar el coneixement pràctic de l’Administració pública valenciana 
a les persones joves mitjançant la realització de pràctiques 
professionals en les seues dependències, en concret en la 
Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat. 

 

• Contribuir a la seua formació complementària, adquisició de noves 
aptituds, especialització i al seu perfeccionament. 

 

• Flexibilització i millora en la gestió de les beques atorgades. 
 

• Augmentar el nivell de protecció en el tractament de dades de 
caràcter personal de las persones beneficiaries de las beques. 

 

D) LES 
POSSIBLES 
SOLUCIONS 
ALTERNATIVES 
REGULADORES I 
NO 
REGULADORES 

Es considera que és l'alternativa adequada per a aconseguir l'objectiu que 
es pretén, no contemplant-se altres alternatives reguladores i no 
reguladores 
 
Les modificacions de la norma no son de caràcter substantiu, per tant 
aconsellen el manteniment de la norma originària. 

 
 


