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Corrección de la Resolución de 28 de septiembre de 2020, 
del director del Institut Cartogràfic Valencià, por la cual 
se prorroga la duración de dos becas profesionales, del 15 
de noviembre de 2020 hasta el 14 de noviembre de 2021, 
para la realización de prácticas profesionales en el Ins-
titut Cartogràfic Valencià, en materia de Cartografía. 
[2020/8263]

Advertido error en la publicación de la Resolución de 28 de septiem-
bre de 2020, del director del Institut Cartogràfic Valenciá, por la cual se 
prorroga la duración de dos becas profesionales, del 15 de noviembre de 
2020 hasta el 14 de noviembre de 2021, para la realización de prácticas 
profesionales en el Institut Cartogràfic Valencià, en materia de Cartogra-
fía, publicada en el DOGV 8921, de 7 de octubre de 2020, se procede a su 
corrección mediante la publicación integra del documento:

«RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2020, del director del 
Institut Cartogràfic Valenciá, por la cual se prorroga la duración de 
dos becas profesionales, del 15 de noviembre de 2020 hasta el 14 de 
noviembre de 2021, para la realización de prácticas profesionales en el 
Institut Cartogràfic Valencià, en materia de Cartografía.

Mediante la Orden 3/2017, de 8 de febrero, de la Conselleria de 
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de becas para la realización de 
prácticas profesionales en el Institut Cartogràfic Valencià, en el marco 
establecido por el Decreto 132/2009, de 4 de septiembre, de Consell 
por el que se regula la concesión de becas (DOGV 7979, 14.02.2017).

La Resolución de 2 de septiembre de 2019, del director del Institut 
Cartogràfic Valencià, convocó tres becas para la realización de prácticas 
profesionales en las materias de Informática y Cartografía en el Institut 
Cartogràfic Valencià (DOGV 8636/17.09.2019).

La Resolución de 5 de noviembre de 2019, del director del Institut 
Cartogràfic Valencià (DOGV 8676/13.11.2019) concedió tres becas 
para la realización de prácticas profesionales en el Institut Cartogràfic 
Valencià con fecha de efectos 15 de noviembre de 2019 y un periodo de 
duración de doce meses a:

– Raul Garcia Crespo, amb NIF...841L en la modalidad de Infor-
mática.

– Josep Mas Bolufer, amb NIF...338Q en la modalidad de Carto-
grafía.

– Francisco Javier Vaquero Cáceres, amb NIF...087L en la modali-
dad de Cartografía.

La citada Orden 3/2017 establece que el periodo de duración de la 
beca podrá prorrogarse sin necesidad de una nueva convocatoria, por un 
periodo máximo de doce meses adicionales, siempre que haya disponi-
bilidad presupuestaria correspondiente y el ejercicio de la actividad que 
se esté efectuando así lo requiera o aconseje.

En caso de prórroga de las becas, la cuantía procedente será la que 
resulte aplicable de acuerdo con la resolución a que se refiere el artículo 
17.1 del Decreto 132/2009, de 4 de septiembre, del Consell, por el que 
se regula la concesión de becas, que esté vigente en el mencionado 
periodo.

Las ayudas de prácticas profesionales en el marco de esta convo-
catoria están dotadas con una cuantía máxima de 1067,15 € mensuales 
brutos, según la Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Conselleria 
de Hacienda y Modelo Económico, por la que se establece la canti-
dad inicial de percepción en el ejercicio 2019, de las becas sometidas 
al ámbito de aplicación del Decreto 132/2009, de 4 de septiembre del 
Consell, y visto el apartado primero del Acuerdo de 8 de noviembre del 
Consell, de aprobación de un incremento salarial adicional en las retri-
buciones del personal al servicio del sector público de la Generalitat, en 
aplicación del Decreto ley 1/2019.

Esta cantidad se incrementará, si procede, aplicando el mismo incre-
mento global previsto para el sector público valenciano, previsto en la 
ley de presupuestos de cada año, tal como establece el artículo 17.1 del 
Decreto 132/2009.

Sobre el importe bruto habrá que practicar la retención correspon-
diente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como la 
cotización correspondiente a la Seguridad Social en los términos esta-

Advertit error en la publicació de la Resolució de 28 de setembre de 
2020, del director de l’Institut Cartogràfic Valencià, per la qual es pror-
roga la duració de dues beques professionals, des del 15 de novembre de 
2020 fins al 14 de novembre de 2021, per a la realització de pràctiques 
professionals en l’Institut Cartogràfic Valencià, en la matèria de Carto-
grafia, publicada en el DOGV 8921, de 7 d’octubre de 2020, es proce-
deix a la seua correcció mitjançant la publicació integra del document:

«RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2020, del director de l’Institut 
Cartogràfic Valencià, per la qual es prorroga la duració de dues beques 
professionals, des del 15 de novembre de 2020 fins al 14 de novembre 
de 2021, per a la realització de pràctiques professionals en l’Institut 
Cartogràfic Valencià, en la matèria de Cartografia.

Mitjançant l’Ordre 3/2017, de 8 de febrer, de la Conselleria d’Habi-
tatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, s’estableixen les bases 
reguladores de la concessió de beques per a la realització de pràctiques 
professionals en l’Institut Cartogràfic Valencià, en el marc establit pel 
Decret 132/2009, de 4 de setembre, de Consell pel qual es regula la 
concessió de beques (DOGV 7979 /14.02.2017).

La Resolució de 2 de setembre de 2019, del director de l’Institut 
Cartogràfic Valencià, va convocar tres beques per a la realització de 
pràctiques professionals en les matèries d’Informàtica i Cartografia en 
l’Institut Cartogràfic Valencià (DOGV 8636 /17.09.2019)

La Resolució de 5 de novembre de 2019, del director de l’Institut 
Cartogràfic Valencià (DOGV 8676 /13.11.2019) va concedir tres beques 
per a la realització de pràctiques professionals en l’Institut Cartogràfic 
Valencià amb data d’efectes 15 de novembre de 2019 i un període de 
duració de dotze mesos a:

– Raul Garcia Crespo, amb NIF...841L en la modalitat d’Informà-
tica.

– Josep Mas Bolufer, amb NIF...338Q en la modalitat de Cartogra-
fia.

– Francisco Javier Vaquero Cáceres, amb NIF...087L en la modalitat 
de Cartografia.

La citada Ordre 3/2017 estableix que el període de duració de la 
beca podrà prorrogar-se, sense necessitat d’una nova convocatòria, per 
un període màxim de dotze mesos addicionals, sempre que hi haja dis-
ponibilitat pressupostària per això i l’exercici de l’activitat que s’estiga 
efectuant així ho requerisca o aconselle.

En cas de pròrroga de les beques, la quantia procedent serà la que 
resulte aplicable d’acord amb la resolució a què es refereix l’article 17.1 
del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la 
concessió de beques, que estiga vigent en l’esmentat període.

Les ajudes de pràctiques professionals en el marc d’aquesta convo-
catòria estan dotades amb una quantitat màxima de 1067,15 € mensuals 
bruts, segons la Resolució de 12 de febrer de 2019, de la conselleria 
d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual s’estableix la quantitat de 
percepció en l’exercici 2019 de les beques sotmeses a l’àmbit d’apli-
cació del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, i vist l’apar-
tat primer de l’Acord de 8 de novembre del Consell, d’aprovació d’un 
increment salarial addicional en les retribucions del personal al servei 
del sector públic de la Generalitat, en aplicació del Decret llei 1/2019.

Aquesta quantitat s’incrementerà, si escau, aplicant el mateix incre-
ment global previst per al sector públic valencià, previst en la llei de 
pressupostos de cada any, tal com estableix l’article 17.1 del Decret 
132/2009.

Sobre l’import brut caldrà practicar la retenció a compte de l’Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques, així com la cotització corres-
ponent a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 



blecidos en el Real decreto 1493/2011, de 24 de octubre, y las otras 
que, si procede, puedan corresponder. La cuota de la Seguridad Social 
correspondiente al organismo es de cuarenta y ocho euros con cuarenta 
y un céntimos (48,41 €).

El pago de las becas se financiará con cargo del capítulo IV, línea de 
subvención S8515000, del presupuesto del Institut Cartogràfic Valencià 
del ejercicio 2020, y su equivalente en el ejercicio 2021, condicionado 
este a la existencia de crédito adecuado y suficiente, por los importes 
por anualidades detallados a continuación:

Any 2020 Any 2021 Total

3.466,24 € 23.404,02 € 26.870,26 €

De conformidad con la Resolución de 2 de septiembre de 2019, el 
órgano competente para resolver la prórroga es el director del Institut 
Cartogràfic Valencià, resuelvo:

Primero
Prorrogar dos becas en la modalidad de Cartografía, de las tres 

concedidas mediante la Resolución de 5 de noviembre de 2019, del 
director del Institut Cartogràfic Valencià (DOGV 8676, 13.11.2019) 
para la realización de prácticas profesionales en el Institut Cartogràfic 
Valencià,con fecha de efectos 15 de noviembre de 2020 hasta el 14 de 
noviembre de 2021 a:

– Josep Mas Bolufer, amb NIF...338Q en la modalitat de Cartogra-
fia;

– Francisco Javier Vaquero Cáceres, amb NIF...087L en la modalitat 
de Cartografia.

Segundo
Aprobar el gasto de esta prórroga que asciende a un total de 

3.466,24 € para el año 2020 y el importe de 23.404,02 € para el año 
2021, que queda supeditado a la existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente en el presupuesto del Institut Cartogràfic Valencià en el ejercicio 
de 2021.

Esta resolución producirá efectos de notificación a las personas 
interesadas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente en 
materia de procedimiento administrativo común, el día siguiente al de 
su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

En conformidad con lo que prevé el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jusrisdicción Contencioso-administra-
tiva y los artículos 123 y 124 de la Ley39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común, contra esta resolución, que pone 
fin a la vía administrativa, se puede presentar potestativamente recursos 
de reposición o directamente recurso contencioso-administrativo en los 
plazos y ante los órganos que se indican a continuación:

a) El recurso de reposición tiene que interponerse ante la dirección 
del Institut Cartogràfic Valencià en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana.

b) El recurso contencioso-administrativo tiene que plantearse ante el 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente de la publicación en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 28 de septiembre de 2020.– El director del Instiut Carto-
gràfic Valencià: Xavier Navarro i Garcia.»

1493/2011, de 24 d’octubre, i les altres que, si escau procedisquen. La 
quota de la Seguretat Social corresponent a l’organisme és de quaran-
ta-huit amb quaranta-un cèntims (48,41 €).

El pagament de les beques es finançarà amb càrrec del capítol IV, 
línia de subvenció S8515000, del pressupost de l’Institut Cartogràfic 
Valencià de l’exercici 2020, i el seu equivalent en l’exercici 2021, con-
dicionat aquest a l’existència de crèdit adequat i suficient, pels imports 
per anualitat detallats a continuació:

Any 2020 Any 2021 Total

3.466,24 € 23.404,02 € 26.870,26 €

De conformitat amb la Resolució de 2 de setembre de 2019, l’òrgan 
competent per a resoldre la pròrroga és el director de l’Institut Carto-
gràfic Valencià, resolc:

Primer
Prorrogar dues beques en la modalitat de Cartografia, de les tres 

concedides mitjançant la Resolució de 5 de novembre de 2019, del 
director de l’Institut Cartogràfic Valencià (DOGV 8676, 13.11.2019) 
per a la realització de pràctiques professionals en l’Institut Cartogrà-
fic Valencià amb data d’efectes 15 de novembre de 2020 fins al 14 de 
novembre de 2021 a:

– Josep Mas Bolufer, amb NIF...338Q en la modalitat de Cartogra-
fia;

– Francisco Javier Vaquero Cáceres, amb NIF...087L en la modalitat 
de Cartografia.

Segon
Aprovar la despesa d’aquesta pròrroga que ascendeix a un total de 

3.466,24 € per a l’any 2020 i l’import de 23.404,02 € per a l’any 2021, 
que queda supeditat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de l’Institut Cartogràfic Valencià en l’exercici de 2021.

Aquesta resolució produirà efectes de notificació a les persones 
interessades, conforme al que es disposa en la legislació vigent en matè-
ria de procediment administratiu comú, a l’endemà de la seua publicació 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

De conformitat amb el que preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
i els artícles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procedi-
ment administratiu comú, contra aquesta resolució, que posa fí a la via 
administrativa, es pot presentar potestativament recurs de reposició o 
directamente recurs contenciós administratiu en els terminis i davant 
dels òrgans que s’indica a continuació:

a) El recurs de reposició ha d’interposar-se davant la direcció de 
l’Institut Cartogràfic Valencià en el termini d’un mes a comptar des de 
l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valen-
ciana.

b) El recurs contenciós admnistratiu ha de plantejar-se davant del 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini 
de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 28 de setembre de 2020.– El director de l’Institut Carto-
gràfic Valencià: Xavier Navarro i Garcia.»
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