
Resolució  de  la  Direcció  General  de  Funció  Pública,  per  la  qual  s'executa  la
Sentència número 44/2018, de 7 de febrer, del Jutja t  Contenciós Administratiu
número deu de València.

Vista  la  Sentència  número  44/2018,  de  7  de  febrer,  del  Jutjat  Contenciós
Administratiu  número  deu  de  València,  en  la  que  s'estima  el  recurs  contenciós-
administratiu  promogut  per Maria  Tirado Rico  contra  la  Resolució  de data  29 de
novembre de 2016 de la directora general de Funció Pública per la qual es fa públic el
llistat definitiu de la borsa de treball temporal del cos superior tècnic de l'administració
del  medi  ambient  de  l'administració  de  la  Generalitat,  A1-27,  sector  administració
especial, per la que declara contrària a dret en el sentit de modificar les puntuacions de
Maria Tirado Rico en l'apartat experiència professional atorgant-li una puntuació de 28
punts, la qual cosa comporta una puntuació definitiva de 30,20 punts.

Considerant el que disposen els articles 118 de la Constitució Espanyola, 17.2
de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder judicial i 103 i següents de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, que
establixen  l'obligatorietat de complir  les  sentències i  la  resta  de resolucions fermes
dictades pels jutges i tribunals.

Fent ús de les atribucions conferides per l'article 11 del Decret 87/2017, de 7 de
juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria
de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques,

RESOLC

Primer.- Reconéixer Maria Tirado Rico  la valoració de 28 punts en l'apartat experiència
professional, la qual cosa comporta una puntuació definitiva de 30,20 punts en la borsa
de  treball  temporal  del  cos  superior  tècnic  de  l'administració  del  medi  ambient  de
l'administració de la Generalitat, A1-27, sector administració especial.

Segon.-  Per la  Direcció  General  de Funció  Pública s'adoptaran les resolucions que
corresponguen en compliment de la present resolució.

Contra aquesta resolució podrà interposar-se incident d'execució de sentència
davant del Jutjat Contenciós Administratiu número deu de València, d'acord amb el que
disposa  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  Jurisdicció  Contenciosa
Administrativa.
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