NOTA INFORMATIVA
Per Acord de la Comissió de Seguiment de Borses es va publicar el 4 d'octubre de 2018 el llistat
provisional de persones amb puntuació superior a 30 punts de la borsa d'ocupació temporal del Cos
Auxiliar de l'Administració de la Generalitat, C2-01. Vist el nombre elevat d'al·legacions
presentades el servei de provisió de la Direcció General de Funció Pública considera necessari
publicar la present nota informativa a fi d'aclarir els dubtes plantejats.

1)

Respecte a la PUBLICACIÓ PARCIAL DE PUNTUACIONS.

La Resolució de 27 de juliol de 2018 (DOGV, 8353, de 2 d'agost) per la qual es convoca la
borsa d'ocupació temporal estableix al punt cinqué “Sol·licituds de participació i procediment de
constitució”. Apartat 6: “EN EL CAS QUE EL NOMBRE DE SOL·LICITUDS SIGA MOLT
SUPERIOR A l'ESTIMACIÓ DE VACANTS que es preveja cobrir, la Comissió de Seguiment de
Borses, PODRÀ ACORDAR L'EXCLUSIÓ D'AQUELLES PERSONES sol·licitants que NO
SUPEREN, SEGONS LA SEUA AUTOBAREMACIÓ EFECTUADA, una determinada
PUNTUACIÓ MÍNIMA”.
Per això i vist que han sigut presentades més de 21.000 SOL·LICITUDS i que les
necessitats de cobertures de llocs són MOLT INFERIORS, es va acordar per motius d'urgència i
de racionalització dels mitjans disponibles per part de l'Administració baremar INICIALMENT a
totes aquelles persones que EN LA SEUA AUTOBAREMACIÓ VAN INDICAR una
PUNTUACIÓ IGUAL O SUPERIOR a 30 punts (una vegada afegida les puntuacions per proves
selectives).
En el citat Acord de 4 d'octubre s'indicaven 3 annexos.
1)

Persones BAREMADADES amb més de 30 punts.

2)

Persones que VAN INDICAR en la seua AUTOBAREMACIÓ MÉS DE 30
PUNTS i que DESPRÉS DE SER REVISADES NO ACONSEGUIEN aquesta
puntuació i les persones excloses per no complir amb els requisits fixats en les
bases. (A fi de que si no estaven d'acord pogueren al·legar)

3)

Totes les persones que havien presentat la sol·licitud, a fi de confirmar el seu
lliurament.

Això NO SIGNIFICA que totes aquelles persones que en la seua autobaremació van indicar
una PUNTUACIÓ INFERIOR A 30 PUNTS estiguen EXCLOSES PER SEMPRE. Simplement
queden pendents provisionalment de baremació EN EL FUTUR, quan les necessitats així ho
requerisquen. PRÒXIMAMENT es publicarà un nou llistat provisional de PUNTUACIONS
COMPRESES ENTRE 30 I 20 PUNTS i així SUCCESSIVAMENT FINS A SER
BAREMADES TOTES LES SOL·LICITUDS.
TOTES AQUELLES PERSONES QUE S'HAGEN AUTOBAREMAT AMB PUNTUACIONS
INFERIORS A 20 PUNTS HAURAN D'ESPERAR que ES PUBLIQUEN LES SEUES
PUNTUACIONS.
No és necessari reclamar, ja que les seues

AUTOBAREMACIONS ENCARA NO HAN SIGUT REVISADES.
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2)

Respecte del COMPUTE DELS MÈRITS AL·LEGATS PELS
PARTICIPANTS

Es realitzen les següents observacions:
A)

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Per ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT ha d'entendre's el conjunt
d'òrgans i unitats administratives en els quals s'estructuren els serveis centrals i perifèrics de la
Presidència de la Generalitat i de cadascuna de les conselleries. (Article 4.1 de la Llei 10/2010 de
funció pública).
És a dir, tots aquells serveis prestats en les Institucions Sanitàries, el personal docent de la
Conselleria d'Educació, el personal de l'Administració de Justícia, Les Corts, ajuntaments,
diputacions, etc …. no poden ser puntuats en els apartats A i B. ÚNICAMENT podran ser
puntuats en l'apartat C si les funcions corresponen amb els llocs convocats (AUXILIAR DE
GESTIÓ O AUXILIAR DE SERVEIS).
B)

PROVES SELECTIVES.

Únicament poden ser valorades les proves selectives convocades a través de la Direcció
General de Funció Pública i per a l'accés al MATEIX COS. No es poden puntuar les proves
convocades per altres administracions o organismes, ni les d'altres cossos diferents a les d'Auxiliar
de Gestió o Serveis.
EXEMPLE: No es poden puntuar els exercicis d'oposicions d'administratiu, subaltern, auxiliar
d'infermeria, ni les proves convocades per l'Agència Valenciana de Salut, Ajuntaments o per la
Direcció General de Justícia.
Els apartats A i B: Es calculen amb la puntuació obtinguda en l'última convocatòria
celebrada corresponent a la OPE 2010, (convocatòries 7 i 8) (25 punts + 25 punts)
L'apartat C: Corresponen a les OPE 2008 i 2004 (3 punts per exercici superat)
C)

IDIOMA COMUNITARI.

Es puntuen els certificats corresponents emesos per l'Escola Oficial d'Idiomes.
En el cas d'altres certificats, el Decret 61/2013, de 17 de maig del Consell, pel qual
s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres (DOGV,
7027, 20 de maig de 2013), estableix en el seu article 5 punt 2. “en tot allò que no s'opose a normes
de caràcter bàsic, aquest sistema de reconeixement serà aplicable en els procediments convocats per
l'Administració del Consell ...”. És a dir, només es poden puntuar els certificats d'idiomes
comunitaris recollits en el seu Annex. A partir del B2. (els certificats de nivell inferior no poden ser
puntuats).
D)

ALTRES TITULACIONS.

Es puntua amb 2 punts cada titulació acadèmica oficial al·legada i acreditada. La
presentació d'una titulació superior NO PRESSUPOSA estar en possessió de la INFERIOR i
per tant també ha de ser acreditada.
EXEMPLE: La presentació d'una llicenciatura o grau universitari no pressuposa estar en possessió
del BUP, batxiller o Formació Professional, és a dir: HAN DE SER AL·LEGATS I PRESENTATS
TOTS DOS.
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Acord de la Comissió de Seguiment de Borses pel qual es disposa la publicació de la llista
provisional de persones admeses amb puntuacions iguals o superiors a 20 punts i inferiors a
30 punts i excloses de la borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari
interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació del cos auxiliar de l'administració
de la Generalitat, C2-01, escales 01 (auxiliar de gestió) i 02 (auxiliar de serveis).
Mitjançant Resolució de 27 de juliol de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, es
va convocar borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o
nomenament provisional per millora d'ocupació del cos auxiliar de l'administració de la Generalitat,
C2-01, escales 01 (auxiliar de gestió) i 02 (auxiliar de serveis), (DOGV, número 8353, de 2 d'agost
de 2018).
Una vegada constituïda la bosra per Resolució de 9 de novembre de 2018, de la Direcció
General de Funció Pública i ateses les necessitats de cobertura de llocs de treball, la Comissió de
Seguiment de Borses, de conformitat amb el que s'estableix en el punt sisé del resolc cinqué de la
Resolució de 27 de juliol de 2018 i en l'article 5 punt 4 i 12 de l'Ordre 18/2018, de 19 de juliol, de la
de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats
Públiques, sobre regulació de borses d'ocupació temporal per a proveir provisionalment llocs de
treball de l'Administració de la Generalitat, acorda:
Primer.
Publicar la llista provisional de persones admeses amb una puntuació igual o superior a 20
punts i inferior a 30 punts i que es relacionen en l'Annex I
Segon.

que van indicar en la seua
autobaremació una puntuació igual o superior a 20 punts i inferior a
30 punts i que després de ser baremades no aconsegueixen la citada
puntuació i que es relacionen en l'Annex II.
Publicar la llista de persones excloses provisionalment

La resta de persones amb autobaremacions amb puntuacions
inferiors a la citada puntuació (menys de 20 punts) ESTARAN a
l'espera de nous acords (NO ÉS NECESSARI AL·LEGAR RES).
Tercer.
Les persones excloses provisionalment que van indicar en la seua autobaremació una
puntuació igual o superior a 20 i inferior a 30 punts, o aquelles persones admeses que hagen
d'esmenar o aclarir algun mèrit disposaran d'un termini de 5 dies hàbils, comptats a partir de
l'endemà a la publicació del present acord, per a al·legar les consideracions pertinents sobre la
valoració provisional de mèrits.
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CSV:Q4ZYIUFA-QZ5U6GGE-R967PAB5

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=Q4ZYIUFA-QZ5U6GGE-R967PAB5

Els escrits podran presentar-se de la següent manera:
1) Per certificat digital entrar en la següent URL:
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18930
Podrà annexar la documentació acreditativa que desitge.
2) Per registre en un centre PROP, preferiblement en el registre d'entrada de la Conselleria de
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques (C/ de la
Democràcia, número 77, torre 4, ciutat administrativa 9 d’Octubre) o en les direccions territorials de
Castelló i Alacant. El formulari està a la seua disposició en la següent URL:
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18930

València, 12 de novembre de 2018
La Presidenta de la Comissió de Seguiment de Borses.

Firmat per Marisa Viciano Aguirre el
12/11/2018 08:55:22
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