
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

RESOLUCIÓ de 13 d'agost de 2019, de la Direcció General de Funció Pública,
per la qual es fa públic el llistat de persones aprovades del primer exercici
de les proves selectives d'accés a l'escala APF-01-01, subalterna, per al torn
lliure,  torn  de  persones  amb  diversitat  funcional  i  promoció  interna,
convocatòries 42/16 i 43/16 per al nomenament de personal funcionari interí
i/o nomenament provisional per millora d'ocupació de l’APF-01-01.

L'article  11  bis  apartat  B  de  l'Ordre  23/2018,  de  27  de  novembre,  de  la
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats
Públiques, per la qual es modifica l'Ordre 18/2018, de 19 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, estableix procediment excepcional per a
la provisió de llocs de treball, pel qual quan no existisca borsa d'algun dels cossos,
escales o agrupacions professionals funcionarials i resulte necessària la cobertura de
llocs  o,  havent-hi  borsa,  no hi  haja  en la mateixa personal disponible  en aqueix
moment i no siga possible demorar la cobertura del lloc fins a la constitució d'una
borsa específica i extraordinària, amb l'acord previ de la Comissió de Seguiment, la
crida de personal interí o nomenament provisional per millora d'ocupació, mitjançant
la  relació  de  persones  aprovades  del  primer  exercici  en  processos  selectius  de
promoció interna i de les persones opositores de processos selectius de torn lliure i
torn de persones amb diversitat funcional que superen l'examen equivalent al primer
exercici  de  promoció  interna  del  mateix  cos,  escala  o  agrupació  professional
funcionarial per puntuació obtinguda.

Davant la falta de personal disponible actualment en les borses d'ocupació
temporal  de l’APF-01-01, subalterns, vist  l'acord de la Comissió de Seguiment de
Borses d'Ocupació Temporal en sessió celebrada el 27 de juny de 2019, pel qual es
proposa la publicació del llistat de persones aprovades del primer exercici  de les
proves selectives d'accés a l'escala APF-01-01, subalterna, per al torn lliure, torn de
persones amb diversitat funcional i promoció interna, convocatòries 42/16 i 43/16,
per al nomenament de personal funcionari  interí  i/o nomenament provisional per
millora  d'ocupació  de l’APF-01-01 i  en ús  de les atribucions conferides a aquesta
Direcció General de Funció Pública, 

RESOLC

Primer.
Fer públic el llistat de persones aprovades del primer exercici de les proves

selectives  d'accés  a  l'escala  APF-01-01,  subalterna,  per  al  torn  lliure,  torn  de
persones amb diversitat funcional i promoció interna, convocatòries 42/16 i 43/16
per al nomenament de personal funcionari  interí  i/o nomenament provisional per
millora d'ocupació de l’APF-01-01, que figura com a annex I d'aquesta resolució.

Tota  aquella  persona  que  desitge  estar  inclosa  en  una  altra/s  província/s
diferent a la de la seua residència, podran sol·licitar en el termini d'un mes a partir
de la publicació de la present Resolució mitjançant escrit enviat al correu electrònic
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bolsas_apf@gva.es, indicant les seues dades personals i la/s província/s per les quals
opta.

Segon.
El present llistat s'ajustarà en el seu funcionament amb el que es disposa en

l'Ordre 18/2018, de 19 de juliol, de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració
Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.

Els llocs seran proveïts per ordre de puntuació obtinguda en l'exercici, amb les
excepcions a l'ordre de prelació previstes en l'Ordre reguladora. En cas d'empat, es
dirimirà a favor del sol·licitant de major edat.

De conformitat  amb el  que s'estableix  en l'article 4.1) de la citada ordre,
aquest  llistat  d'aprovats  tindrà  caràcter  supletori  a  les  borses  oficialment
constituïdes de l’APF-01-01, subalterns.

Tercer.
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.

El Director General de Funció Pública
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