
Resolució  de  la  Direcció  General  de la  Funció  Pública,  per  la  qual  obri  el  termini  de
presentació de mèrits del procés de constitució de la borsa d'ocupació temporal específica
per al  nomenament de personal  funcionari  interí  i  nomenament provisional  per millora
d'ocupació en llocs de treball  d'adscrits  al  cos superior  tècnic  de prevenció de riscos
laborals  de  l'administració  de  la  Generalitat,  escala  medicina  del  treball,  A1-25-02,
convocatòria 529/22.

Vista la Resolució de 12 de juliol de 2022, de correcció d'errades de la Resolució de 24 de
maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa
d'ocupació  temporal  específica  per  al  nomenament  de  personal  funcionari  interí  i
nomenament  provisional  per  millora  d'ocupació  en  llocs  de  treball  d'adscrits  al  cos
superior tècnic de prevenció de riscos laborals de l'administració de la Generalitat, escala
medicina  del  treball,  A1-25-02,  convocatòria  529/22,  apartat  seté  7  bis,  en  el  qual
s'estableix  que,  després  de  la  publicació  del  llistat  de  persones  candidates  que  han
superat  la  prova escrita,  aquestes  hauran de presentar  en  el  termini  de  deu dies  un
currículum vitae i un full d'autobaremació dels mèrits que s’hi fan constar, al costat de la
documentació acreditativa de tals mèrits.

En data 2 de setembre es va publicar la llista de persones que havien superat la prova
escrita i, en conseqüència, escau obrir el termini de deu dies hàbils per a la presentació
de mèrits i la documentació acreditativa d'aquests.

Per tot això i fent ús de les facultats que té conferides aquesta Direcció General de Funció
Pública,  de  conformitat  amb  el  que  estableix  el  Decret  172/20,  de  30  d'octubre,  del
Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia,
Interior i Administració Pública, resolc:

Primer
El termini per a la presentació de mèrits i  la seua justificació serà de deu dies hàbils,
comptats a partir de l'endemà de la publicació d’aquesta resolució en el web de la Direcció
General  de  Funció  Pública.  La  presentació  serà  telemàtica  a  través  del  tràmit  Z:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciartramite.html?
tramite=dgm_z_industria&version=1&login=c&idioma=és&idCatGuc=PR&idProcGuc=1849
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Segon
1. Hauran de presentar una sol·licitud a la qual s'adjuntarà un currículum vitae, un full
d'autobaremació dels mèrits que s’hi fan constar, i l'acreditació dels mèrits al·legats. En la
sol·licitud hauran de fer constar una declaració responsable sobre l'autenticitat dels mèrits
al·legats i els documents aportats, sense que resulte necessària la seua compulsa.

2.  Les  persones  queden  vinculades  a  les  dades  que  hagen  fet  constar  en  la  seua
sol·licitud  i  documentació  relativa  als  mèrits.  Si  els  requisits  o  els  mèrits  ja  consten
acreditats i inscrits en el Registre de Personal de l'Administració de la Generalitat, serà
suficient al·legar-ho i indicar que s’hi troba inscrit.
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Els  mèrits  que no consten inscrits  i  que no s'acrediten  de la  manera  establida  en la
present  convocatòria,  no  es  valoraran;  les  titulacions  acadèmiques,  acreditacions
administratives i els mèrits al·legats hauran d'haver sigut obtinguts amb anterioritat a la
data de finalització del termini de presentació de sol·licituds d'inscripció en borsa.

3. Els mèrits seran acreditats de la manera següent:

3.1 Experiència professional: contractes de treball i informe de vida laboral expedit per la
Tresoreria  General  de la  Seguretat  Social,  que acredite  haver  cotitzat  en la  categoria
professional 01 durant tot el temps que s'al·legue. Si en els contractes no apareixen les
tasques i funcions realitzades, es requerirà el corresponent certificat emés per l'ocupador
o qualsevol  altre document que,  segons el  parer de la comissió,  permeta verificar les
tasques desenvolupades, sempre que en quede acreditada la veracitat i autenticitat. Si es
tracta de serveis prestats en administracions públiques, entitats públiques empresarials de
la Generalitat o altres entitats de dret públic del sector públic de la Generalitat, s'acreditarà
mitjançant  certificació  emesa  sobre  aquest  tema  per  l'òrgan  competent.  L'experiència
laboral  a  l'estranger  s'acreditarà  mitjançant  els  contractes  i  documentació  anàloga,
degudament traduïda.

3.2.  Valencià:  certificació  expedida  o  homologada  per  la  Junta  Qualificadora  de
Coneixements de Valencià.

3.3.  Idiomes  comunitaris:  títol,  diplomes  i  certificats  expedits  per  les  escoles  oficials
d'idiomes,  per  les  universitats  espanyoles  que  seguisquen  el  model  d'acreditació
d’exàmens d’ACLES, així com els que indiquen en la normativa, per la qual s'estableix un
sistema  de  reconeixement  de  la  competència  en  llengua  estrangera  a  la  Comunitat
Valenciana.

3.4. Altres titulacions: titulacions acadèmiques oficials expedides per òrgan competent.

3.5. Grau de discapacitat: certificat acreditatiu del grau de discapacitat igual o superior al
33 per cent, expedit per l'òrgan competent.

El director general de Funció Pública
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