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La conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport
INFORMA

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA
PROJECTE D'ORDRE____/2018, DE ___ DE____, DE LA CONSELLERIA
D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUAL S'APROVEN LES
BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES PER A LA
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN LES DEPENDÈNCIES DE
L'INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERN.

L´article 133 de la Llei 39/2015, de l´1 d´octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques estableix que, amb caràcter previ a l’elaboració d´un
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 el qual es demane l´opinió de les
persones i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la
futura norma.
L'objecte de la futura norma és establir les bases reguladores per a la concessió de
beques per a la realització de les pràctiques professionals en les dependències de
l'Institut Valencià d'Art Modern, d'acord amb el que preveu la Llei 1/2018, de 9 de febrer,
de la Generalitat, reguladora de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, els articles 159 i següents de la Llei 1/2015, de
6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de
Subvencions, Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que va aprovar Reglament de la Llei
General de Subvencions i altres normes que resulten d'aplicació.
Les aportacions i opinions al projecte de norma poden remetre´s en el termini de deu dies
naturals, fins al 4/05/2018 inclòs, al correu electrònic: sacd@gva.es
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Contribuir a la promoció, difusió, protecció
i foment de la política museística valenciana
mitjançant el desenvolupament professional de
les persones que van obtenir el títol acadèmic
corresponent.
Necessitat i oportunitat de la 
Amb la finalitat de contribuir a la formació
seua aprovació
d'especialistes en gestió museística l'IVAM es
planteja convocar diferents modalitats de
beques per a l'especialització professional. Les
ajudes es dirigiran a un col·lectiu que no
exerceix cap activitat econòmica. Els
beneficiaris
desenvoluparan
experiències
pràctiques en el sector de l'art en estreta
col·laboració amb els equips tècnics de l'IVAM.
Les tasques es realitzaran en els següents
departaments: de gestió administrativa, gestió
econòmica,
informàtica,
conservació,
fotografia, restauració, activitats i programes
culturals,
la
biblioteca
i
centre
de
documentació,
didàctica,
publicacions,
comunicació i xarxes socials.
Objectius de la norma
El present projecte de l'Ordre té com a objectiu
establir les bases reguladores que regiran la
concessió de beques a les persones que
disposen el títol acadèmic requerit. L'aprovació
de les bases reguladores per a la concessió de
beques permetrà definir les normes que
regeixen totes i cadascuna de les successives
convocatòries de beques.
Possibles solucions,
No és possible aconseguir els objectius indicats
alternatives reguladores i no amb solucions alternatives reguladores i no
reguladores
reguladors
Problemes que es pretenen
solucionar amb la nova
norma

