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RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, del director general 
de l’Institut Valencià de la Joventut, per la qual s’acorda 
la suspensió de la convocatòria del Programa d’oferta 
concertada, en les modalitats «Viu l’hivern» i «Viu l’es-
tiu», per als anys 2020 i 2021. [2020/3790]

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2020, del director 
general del Institut Valencià de la Joventut, por la que se 
acuerda la suspensión de la Convocatoria del Programa 
de oferta concertada, en las modalidades «Viu l’hivern» i 
«Viu l’estiu», para los años 2020 y 2021. [2020/3790]

Mediante Resolución de 29 de noviembre de 2019, del director 
general del Institut Valencià de la Joventut (DOGV núm. 8694, de 
10.12.2019), se hizo pública la convocatoria del programa de Oferta 
Concertada, en las modalidades «Viu l’hivern» y «Viu l’estiu», para los 
años 2020 y 2021. 

La crisis sanitaria generada por la pandemia de Covid-19 y la con-
siguiente declaración del estado de alarma por Real decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, y sus sucesivas prórrogas, ha supuesto la adopción de 
medidas extraordinarias, entre las que se encuentran la limitación de la 
libertad de circulación de las personas y aconsejan suspender la convo-
catoria del programa de oferta concertada, con el objetivo de preservar 
la salud de las personas beneficiarias de este programa, al tratarse de 
una actividad colectiva sin posibilidad, en la actualidad, de que pueda 
desarrollarse con las garantías sanitarias oportunas.

A su vez, tanto las instalaciones del IVAJ como las actividades que 
en ellas se realicen se han de adaptar a los nuevos protocolos de sanidad 
derivados de la situación de Covid-19, lo que conlleva modificaciones 
sustanciales en las condiciones de las convocatorias del programa de 
oferta concertada.

Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades que el artículo 11 
de la Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de políticas 
integrales de juventud, confiere al director general del Institut Valencià 
de la Joventut, y de cuanto determina el artículo 19 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, resuelvo:

Primero
Suspender la convocatoria del programa de oferta concertada, en 

las modalidades «Viu l’hivern» y «Viu l’estiu», para los años 2020 y 
2021, publicadas mediante Resolución de 29 de noviembre de 2019, 
del director general del Institut Valencià de la Joventut (DOGV núm. 
8694, de 10.12.2019).

Segundo
Proceder a la devolución, de oficio, de los importes abonados por la 

reserva de plazas en la convocatoria del programa de oferta concertada, 
en las modalidades «Viu l’hivern» y «Viu l’estiu», para los años 2020 
y 2021.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrati-
va, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el 
mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana (DOGV), o bien, directamente, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el juzgado contencioso-administrativo competente, en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publica-
ción en el DOGV. Todo eso de acuerdo con lo que prevén los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, y sin 
perjuicio de que las personas interesadas puedan interponer cualquier 
otro recurso que consideren oportuno.

València, 26 de mayo de 2020.– El director general del Institut 
Valencià de la Joventut: Jesús Martí Nadal.

Mitjançant la Resolució de 29 de novembre de 2019, del director 
general de l’Institut Valencià de la Joventut (DOGV núm. 8694, de 
10.12.2019), es va fer pública la convocatòria del programa d’Oferta 
Concertada, en les modalitats «Viu l’hivern» i «Viu l’estiu», per als 
anys 2020 i 2021.

La crisi sanitària generada per la pandèmia Covid-19 i la consegüent 
declaració de l’estat d’alarma per Reial decret 463/2020, de 14 de març, 
i les seues successives pròrrogues, ha suposat l’adopció de mesures 
extraordinàries, entre les quals es troben la limitació de la llibertat de 
circulació de les persones i aconsellen suspendre la convocatòria del 
programa d’oferta concertada, amb l’objectiu de preservar la salut de les 
persones beneficiàries d’aquest programa, per tractar-se d’una activitat 
col·lectiva sense possibilitat, en l’actualitat, que puga desenvolupar-se 
amb les garanties sanitàries oportunes.

Al seu torn, tant les instal·lacions de l’IVAJ com les activitats que 
s’hi realitzen s’han d’adaptar als nous protocols de sanitat derivats de la 
situació de Covid-19, la qual cosa comporta modificacions substancials 
en les condicions de les convocatòries del programa d’oferta concertada.

Per tot això, i en ús de les facultats que l’article 11 de la Llei 
15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals 
de joventut, confereix al director general de l’Institut Valencià de la 
Joventut, i del que determina l’article 19 del Reial decret 463/2020, de 
14 de març, resolc:

Primer
Suspendre la convocatòria del programa d’oferta concertada, en 

les modalitats «Viu l’hivern» i «Viu l’estiu», per als anys 2020 i 2021, 
publicades mitjançant la Resolució de 29 de novembre de 2019, del 
director general de l’Institut Valencià de la Joventut (DOGV núm. 8694, 
de 10.12.2019).

Segon
Procedir a la devolució, d’ofici, dels imports abonats per la reserva 

de places en la convocatòria del programa d’oferta concertada, en les 
modalitats «Viu l’hivern» i «Viu l’estiu», per als anys 2020 i 2021.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, 
podrà interposar-se potestativament un recurs de reposició davant del 
mateix òrgan que la va dictar, en el termini d’un mes comptador a par-
tir de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana (DOGV), o bé, directament, un recurs contenciós adminis-
tratiu davant del jutjat contenciós administratiu competent, en el termini 
de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la publicació en el 
DOGV. Tot això d’acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, i 
els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa, i sense perjuí que les persones 
interessades puguen interposar qualsevol altre recurs que consideren 
oportú.

València, 26 de maig de 2020.– El director general de l’Institut 
Valencià de la Joventut: Jesús Martí Nadal.
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