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RESOLUCIÓ de 21 d’abril de 2021, del director de l’Ins-
titut Cartogràfic Valencià, de concessió d’una nova beca 
en matèria de Teledetecció, després de la renúncia de la 
persona que n’ha sigut beneficiària. [2021/4398]

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2021, del director del 
Institut Cartogràfic Valencià, de concesión de una nueva 
beca en materia de Teledetección, tras la renuncia de la 
persona que ha sido beneficiaria de la misma. [2021/4398]

Considerando que la Orden 3/2017, de 8 de febrero, de la Conselle-
ria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio (DOGV 
7979/ 14.02.2017), establece las bases reguladoras de la concesión de 
becas para la realización de prácticas profesionales en el Institut Carto-
gràfic Valencià, en el marco establecido por el Decreto 132/2009, de 4 
de septiembre, del Consell, por el que se regula la concesión de becas, 
a cargo de la aplicación presupuestaria 23.01.00.0000.551.21.4 del Ins-
titut Cartogràfic Valencià, línea de subvención S8515.

Considerando que mediante Resolución de 27 de noviembre de 
2019, del director del Institut Cartogràfic Valencià, convoca una beca 
para la realización de prácticas profesionales en materia de Teledetec-
ción, en el Institut Cartogràfic Valencià. (DOGV 8691/ 04.12.2019).

Considerando que mediante mediante Resolución de 12 de febrero 
de 2020, del director del Institut Cartogràfic Valencià (DOGV 8749/ 
26.02.2020), se adjudicó una beca en materia de Teledetección a Manuel 
Cardo Peña, con fecha de efecto 15 de febrero de 2020 hasta el 14 de 
febrero de 2021. En la misma resolución, se estableció una bolsa de 
reserva para cubrir la posible vacante que pudiera producirse en la beca 
adjudicada en función de la puntuación obtenida.

Considerando que mediante Resolución de 28 de enero de 2021, del 
director del Institut Cartogràfic Valencià, se prorroga la duración de una 
beca para la realización de prácticas profesionales en el Institut Carto-
gràfic Valencià a la persona beneficiaria de esta y se mantiene la bolsa 
de reserva priorizada en función de la puntuación obtenida (DOGV 
9012/ 03.02.2021).

Visto el escrito presentado el 1 de abril de 2021, por el que renuncia 
el adjudicatario Manuel Cardo Peña, con efectos desde el día 13 de abril 
de 2021, y considerando que este es el último día en que fue beneficia-
rio de la beca, resuelvo:

Primero
Considerar finalizada la adjudicación de la beca para la realización 

de prácticas profesionales en el Institut Cartogràfic Valencià, de Manuel 
Cardo Peña, con fecha 13 de abril de 2021, siendo este el último día en 
que fue beneficiario de la beca.

Segundo
Adjudicar la beca para la realización de prácticas profesionales en 

el Institut Cartogràfic Valencià, que ha quedado vacante, a Silvia Cano 
Lucas, con NIF ***1553**, por el periodo comprendido entre el 15 de 
mayo de 2021 y el 14 de febrero de 2022, ambos incluidos.

Tercero
La publicación de esta resolución producirá efectos de notificación 

a la persona interesada, conforme lo que se dispone en la legislación 
vigente en materia de procedimiento administrativo.

En conformidad con lo que prevé el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, 
y los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del proce-
dimiento administrativo común, contra esta resolución que pone fin a la 
vía administrativa, se puede presentar potestativamente un recurso de 
resposición, o, directamente, un recurso contencioso-administrativo, en 
los términos y ante los órganos que se indica a continuación:

a) El recurso de resposición 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 Justicia en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana.

València, 21 de abril de 2021.– El director del Institut Cartogràfic 
Valencià: Xavier Navarro i Garcia.

Atés que l’Ordre 3/2017, de 8 de febrer, de la Conselleria d’Ha-
bitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori (DOGV 7979/ 
14.02.2017), estableix 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, del 
Consell pel qual es regula la concessió de beques, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 23.01.00.0000.551.21.4 de l’Institut Cartogràfic Valen-
cià, línia de subvenció S8515.

Atés que mitjançant la Resolució de 27 de novembre de 2019, del 
director de l’Institut Cartogràfic Valencià, convoca una beca per a la 
realització de pràctiques professionals en matèria de Teledetecció, en 
l’Institut Cartogràfic Valencià (DOGV 8691/ 04.12.2019).

Atés que mitjançant la Resolució de 12 de febrer de 2020, del direc-
tor de l’Institut Cartogràfic Valencià (DOGV 8749/ 26.02.2020), es va 
adjudicar una beca en matèria de Teledetecció a Manuel Cardo Peña, 
amb data d’efectes 15 de febrer de 2020 fins el 14 de febrer de 2021. En 
la mateixa resolució, es va establir una borsa de reserva per a cobrir la 
possible vacant que poguera produir-se en la beca adjudicada en funció 
de la puntuació obtinguda.

Atés que mitjançant la Resolució de 28 de gener de 2021, del direc-
tor de l’Institut Cartogràfic Valencià, es prorroga la duració d’una beca 
per a la realització de pràctiques professionals en l’Institut Cartogrà-
fic Valencià a la persona beneficiària d’aquesta i es manté la borsa de 
reserva prioritzada en funció de la puntuació obtinguda (DOGV 9012/ 
03.02.2021).

Vist l’escrit d’1 d’abril de 2021, pel qual renuncia l’adjudicatari 
Manuel Cardo Peña, amb efectes des del 13 d’abril de 2021, i atés que 
aquest l’últim dia en què va ser beneficiari de la beca, resolc:

Primer
Considerar finalitzada l’adjudicació de la beca per a la realització 

de pràctiques professionals en l’Institut Cartogràfic Valencià, de Manuel 
Cardo Peña amb data 13 d’abril de 2021, i que aquest és l’últim dia en 
què va ser beneficiari de la beca.

Segon
Adjudicar la beca per a la realització de pràctiques professionals 

en l’Institut Cartogràfic Valencià, que ha quedat vacant a Silvia Cano 
Lucas, amb NIF ***1553**, pel període comprés entre el 15 de maig 
de 2021 i el 14 de febrer de 2022, tots dos inclosos.

Tercer
La publicació d’aquesta resolució produirà efectes de notificació a 

la persona interessada, conforme amb el que es disposa en la legislació 
vigent en matèria de procediment administratiu.

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 articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú, contra aquesta resolució que posa fí a la via admi-
nistrativa, es pot presentar potestativament un recurs de reposició, o, 
directament, un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant 
dels òrgans que s’indica a continuació:

a) El recurs de resposició 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 administratiu ha de plantejar-se davant del 
Tribunal Superior de Justícia en el termini de dos mesos a comptar des 
de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valen-
ciana.

València, 21 d’abril de 2021.– El director de l’Institut Cartogràfic 
Valencià: Xavier Navarro i Garcia.


		2021-05-03T13:21:12+0200
	DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PRESIDENCIA GVA
	Certificacio oficial. (Decret 183/2006, Diari Oficial n5409 de 18-12-2006)




