En data 29 d’abril de 2019 es va publicar en el Diari Ofiial de la Generalitat Valeniiana la
resolució d’11 d’abril, del director general de l’Insttut Valencià de la Joventut, per la qual es convocaven
tres beques per a la realització de pràctques professionals en l'Insttut Valencià de la Joventut.
De conformitat amb allò que estableix l'artcle 11.3 de l'Ordre 6/2018, de 23 de maig, per la qual
es van aprovar les bases que regulen la convocatòria citada, el termini màxim per a dictar i publicar la
resolució de concessió serà de tres mesos, a comptar des de la data de publicació de la convocatòria,
podent-se ampliar aquest termini en els termes previstos en la legislació bàsica de procediment
administratu comú.
Atenent l’elevat nombre de sol·licituds rebudes, així com la falta de mitjans materials i personals
per a complir amb la tramitació adequada, i tenint en compte la proximitat del venciment del termini
màxim de resolució i noticació, es considera necessària l’ampliació del termini inicialment previst per a la
resolució del procediment.
En virtut de l’anterior i en aplicació de l’artcle 23 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratu Comú de les Administracions Públiques, per la present s'ACORDA:
Ampliar en tres mesos el termini màxim previst en l’artcle 11.3 de l’esmentada ordre 6/2018 per
a la resolució i noticació del procediment de concessió de les beques convocades per resolució d’11 d’abril
de 2019 del director general de l’Insttut Valencià de la Joventut, a comptar des de la data en què es
complisca el termini màxim per a resoldre.
De conformitat amb el que preveu l'artcle 23.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratu Comú de les Administracions Públiques, el present acord sobre ampliació de termini no serà
susceptble de recurs sense perjudici del procedent contra la resolució que pose i al procediment.
València,
EL DIRECTOR GENERAL DE L’IVAJ
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