
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

RESOLUCIÓ de 30 d’agost de 2019, de la Direcció General de Funció Pública,
per la qual es fa públic el llistat definitiu de persones admeses 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 Superior de
Gestió en acció social  de l'administració de la Generalitat, escala Educació
Social, A2-16-02.

Mitjançant Resolució de 10 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció
Pública (DOGV número 8535, de 25 d'abril de 2019) es va convocar la constitució de
la borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o
nomenament provisional per millora d'ocupació del Cos Superior de Gestió en acció
social  de l'administració de la Generalitat, escala Educació Social,  A2-16-02, a fi
que, quan les necessitats del servei el requerisquen i amb caràcter supletori a les
borses corresponents als  procediments selectius derivats de les ofereix d'ocupació
pública, puguen proveir-se provisionalment llocs de treball classificats per a la seua
provisió per aquest personal de l'Administració de la Generalitat, de conformitat amb
el  que  estableix  l'Ordre  18/2018,  de  23  de  juliol  de  2018,  de  la  Conselleria  de
Justícia,  Administració  Pública,  Reformes  Democràtiques  i  Llibertats  Públiques,
reguladora de l'expressada matèria.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d'inscripció per part de les
persones aspirants, la Comissió de Seguiment de les borses d'ocupació temporal va
procedir a efectuar la baremació dels mèrits al·legats i van ser integrades en la borsa
d'acord amb la puntuació obtinguda. La composició provisional de la borsa es va fer
pública el 15 de juliol de 2019, en la pàgina web de la Direcció General de Funció
Pública  i  en els  taulons  d'anunci  de la  seu  central  i  direccions  territorials  de  la
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats
Públiques.

Transcorregut el termini  d'al·legacions i  estudiades les presentades per les
persones  interessades,  la  Comissió  de  Seguiment  ha  formulat  proposta  de  llistat
definitiu de persones admeses i  excloses  de la precitada borsa. Les  reclamacions
formulades  contra  les  llistes  provisionals  que  no  han  sigut  resoltes  en  les  llistes
definitives  mitjançant  la  modificació  de  la  puntuació  obtinguda  per  la  persona
aspirant en aquestes, es consideraran desestimades.

En virtut d'això, vista la proposta de la Comissió de Seguiment i en ús de les
atribucions conferides a aquesta Direcció General de Funció Pública, 

RESOLC

Fer  públic  el  llistat  definitiu  de  persones  admeses  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 Superior de Gestió en acció
social  de l'administració de la Generalitat, escala Educació Social, A2-16-02, que
figura com a annex I d'aquesta resolució.
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Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones
interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat del
contenciós-administratiu corresponent, en el termini de dos mesos comptats des de
l'endemà al de la seua publicació. Així mateix, amb caràcter potestatiu, es podrà
interposar recurs de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà al de la seua
publicació,  davant  del  mateix  òrgan  que  ha  dictat  la  resolució.  Tot  això  de
conformitat amb el que estableixen els articles 112, 114, 115, 123 i 124, de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques i els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la Jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que la persona interessada
puga exercitar, si escau, qualsevol altre que estime procedent.

València, 30 d'agost de 2019
El Director General de Funció Pública

(P.A. El sotssecretari de la Conselleria de Justícia, 
Interior i Administració Pública)

Antoni Llorente Ferreres
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