
15 maig

NORMES DE FUNCIONAMENT DELS ACTES ÚNICS TELEMÀTICS

Davant la impossibilitat de continuar oferint de manera presencial llocs de treball a les persones
disponibles en les borses d'ocupació per part de la Direcció General de Funció Pública (d'ara en
avant, DGFP) resulta necessari que tant la convocatòria d'ofertes com la resolució d’aquestes es
realitzen de manera no presencial. Tota la comunicació entre els aspirants convocats i la DGFP ha
de ser a través del compte de correu establit a aquest efecte.

Per  això,  la  DGFP de  conformitat  amb  la  normativa  vigent,  amb  la  deliberació  prèvia  en  la
Comissió de Seguiment, informa de les normes de funcionament dels actes únics telemàtics (d'ara
en avant, AUT).

1.  En  funció  del  nombre  de  llocs  que  s'incloguen  en  l'acte,  es  determinarà  a  quants  aspirants
disponibles de la bossa se'ls remetrà un SMS (almenys al doble d'aspirants, quan això siga possible).
Amb caràcter general, si el nombre de llocs a oferir és 5 o inferior a 5 es realitzaran les crides
mitjançant conversa telefònica. 

El text del SMS serà :

GVA Convocatòria acte únic telemàtic X/XX. Prov. VAL. Cos XX-XX Borsa Funció Pública.
Consulta al web els llocs. Contesteu a xxxxxx _  x  1@gva.es   Fi termini, 24 maig

2. Simultàniament, es publicarà en les borses d'ocupació temporal vigents del cos els llocs de les
quals s’han de cobrir i, de les persones seleccionades a l’AUT, la relació de llocs que s'ofereixen.
Igualment,  s'indicarà el  termini  màxim detallat  en hores i  dies  per  a  la  recepció d'ofertes i  les
normes de funcionament. Amb caràcter general, el termini és de dos dies hàbils.

3. Totes les persones que han rebut l’SMS hauran d'enviar al compte de correu electrònic, que s'ha
indicat en aquest, un correu electrònic indicant el seu nom, cognoms, telèfon de contacte i DNI. A
continuació, indicarà:

A.  Relació  prioritzada  dels  llocs  sol·licitats.  La  relació  tindrà  caràcter  vinculant,  i  no  podrà
modificar-se amb posterioritat a la fi del termini. En ofertes de llocs dels cossos pertanyents al C1,
C2 i APF haurà d'indicar als llocs que renuncia per una distància del seu municipi superior a 50 km.
Igualment, si renuncia per una jornada igual o inferior al 50% o al lloc oferit en millora d'ocupació
li  corresponen  unes  retribucions  inferiors  al  que  s’ha  exercit.  Aquestes  circumstàncies  seran
comprovades d'ofici per part de la DGFP.

En el cas que no incloga en la seua relació tots els llocs oferits, haurà d'indicar en quina situació
quedaria en cas d'existir llocs als quals poguera optar per estar encara disponibles quan li arribara el
seu torn en el moment de l'adjudicació, situació de no disponible voluntari o renúncia justificada (i
en  aquest  cas,  haurà  de  presentar  posteriorment  la  documentació  que  ho  acredita).  Si  no  es
pronuncia, s'entendrà que se li aplica la penalització que li corresponga per la normativa.

B  Si no tria cap lloc haurà d'indicar que opta per la situació de no disponible voluntari. La data de
la no disponibilitat serà la de l’últim dia de termini de l'oferta.

C. Renúncia justificada. Ha d'aportar, escanejada, la documentació justificativa.
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4.  Les  persones  que  no  envien  resposta  al  compte  de  correu  en  el  termini  escaient,  seran
penalitzades amb la penalització que els corresponga  de conformitat amb la normativa de bosses.

5. Després d’haver finalitzat el termini es publicarà, en cadascuna de les borses d'ocupació temporal
del cos, la relació d'aspirants convocats a l’AUT, i també els que han respost a l'oferta. En aquesta
publicació es farà constar l'hora i el  dia i  el  compte de correu al  qual podran enviar qualsevol
incidència respecte de la recepció del seu correu, però en cap cas s'admetrà modificació a la relació
prioritzada o situació sol·licitada.

A continuació, la DGFP realitzarà l'adjudicació conformement amb l'ordre de prioritat establit en la
normativa. Aquesta adjudicació serà publicada en les bosses indicades.

 6. A les organitzacions sindicals que formen part de la Comissió de Seguiment  de les borses
d'ocupació  temporal  se'ls  informarà  de  la  convocatòria  de  l'acte  únic  telemàtic  i  restants
publicacions perquè realitzen el seguiment.



10/21-AUT. ACTE ÚNIC TELEMÀTIC

LLOCS PUBLICATS EN L’ANNEX

A1-18  Cos  superior  tècnic  d'arquitectura  de  l'administració  de  la
Generalitat

Les característiques dels llocs són les indicades en el Registre de Personal a
la data de publicació del present acte.

LOCALITZACIÓ: València

ÚNICAMENT  PODRAN  SOL·LICITAR  LLOCS  els  integrants  de  les  borses
d’ocupació temporal  del  cos i  escala dels llocs a cobrir i  que per la seua
condició d’aspirants disponibles hagen rebut un SMS remés per la Direcció
General  de  Funció  Pública,  segons  el  que  disposen  les  normes  de
funcionament d’aquests actes.

En aquest AUT s’ha remés un SMS als aspirants de les borses següents:

Bolsa 289. A1-18 Cos superior tècnic d´arquitectura

NO  PODRAN SER  NOMENATS AQUELLS  ASPIRANTS QUE HAGEN REBUT
SMS, PERÒ ocupen llocs de treball del mateix cos mitjançant nomenament
de la Direcció General de Funció Pública.

10/21-AUT. ACTO ÚNICO TELEMÁTICO         

PUESTOS PUBLICADOS EN ANEXO

A1-18 Cuerpo superior técnico de arquitectura de la administración de
la Generalitat

Las características  de los puestos son las indicadas  en el  Registro de
Personal a la fecha de publicación del presente acto.

LOCALIZACIÓN: València

ÚNICAMENTE  PODRÁN  SOLICITAR  PUESTOS  los  integrantes  de  las
bolsas de empleo temporal del cuerpo y escala de los puestos a cubrir y
que por su condición de aspirantes disponibles hayan recibido un SMS
remitido  por  la  Dirección  General  de  Función  Pública,  según  lo
dispuesto en las normas de funcionamiento de estos actos.

En este AUT se ha remitido un SMS a los aspirantes de las siguientes
bolsas:

Bolsa 289. A1-18 Cos superior tècnic d´arquitectura

NO  PODRÁN  SER  NOMBRADOS  AQUELLOS  ASPIRANTES  QUE  HAYA
RECIBIDO SMS,  PERO ocupen puestos  de  trabajo  del  mismo cuerpo
mediante nombramiento de la Dirección General de Función Pública.



 

Així mateix, per a poder ser invitats a aquest acte, cal que els aspirants es
troben en la situació de disponible en la bossa corresponent a la data de
publicació d’aquest acte.

TERMINI PRESENTACIÓ: Fins al 15 de març de 2021 a les 14:00 hores

Envieu un correu a l’adreça de correu electrònic indicada en l’SMS remés a
les persones convocades per a aquest acte telemàtic, comunicant el vostre
interés  amb  les  dades  que  s’indiquen  en  les  normes  de  funcionament
d’aquests actes.

València, 11 de març de 2021

 

Asimismo, para poder ser invitados a este acto,  los aspirantes deben
encontrase en la situación de disponible en la bolsa correspondiente a
la fecha de publicación de este acto.

PLAZO PRESENTACIÓN: Hasta el 15 de marzo de 2021 a las 14:00 horas

Enviar correo a la dirección de correo electrónico indicada en el SMS
remitido  a  las  personas  convocadas  para  este  acto  telemático,
comunicando su interés con los datos que se indican en las normas de
funcionamiento de estos actos.

València, 11 de marzo de 2021

 



LLOCS PER OFERTAR EN ACTE ÚNIC

VALENCIA

CONS. DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

Lloc Classificació Denominació LocalitatCentre %Oc

36481 A1 22 E040 TÈC./A SUPERIOR ARQUITECTURA VALENCIADIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA 

TERRIT. I PAISATGE

Motiu: VACANT

36482 A1 22 E040 TÈC./A SUPERIOR ARQUITECTURA VALENCIADIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA 

TERRIT. I PAISATGE

Motiu: VACANT

36483 A1 22 E040 TÈC./A SUPERIOR ARQUITECTURA VALENCIADIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA 

TERRIT. I PAISATGE

Motiu: VACANT

Total: 3

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Lloc Classificació Denominació LocalitatCentre %Oc

34257 A1 22 E040 ARQUITECTE/A VALENCIAD.G. DE MODERNITZACIÓ I 

RELACIONS AMB L'ADM. DE JUSTÍCIA

HASTA 1/5/23Motiu: PROGRAMA CARÁCTER TEM

36621 A1 22 E040 ARQUITECTE/A VALENCIAD.G. DE MODERNITZACIÓ I 

RELACIONS AMB L'ADM. DE JUSTÍCIA

Motiu: VACANT

36622 A1 22 E040 ARQUITECTE/A VALENCIAD.G. DE MODERNITZACIÓ I 

RELACIONS AMB L'ADM. DE JUSTÍCIA

Motiu: VACANT

Total: 3

miércoles, 10 de marzo de 2021
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