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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REPRESA DE TERMINIS
EN ELS PROCESSOS SELECTIUS

Per  Reial Decret 463/2020, de 14 de març, es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 67, de 14/03/2020).

Aquesta  norma,  que  va  entrar  en  vigor  el  mateix  dia  de  la  seua  publicació,  va  disposar  la
suspensió dels terminis administratius per a la tramitació dels procediments de les entitats del
sector públic, precisant que el còmput dels terminis es reprendria en el moment en què acabara la
vigència de l'indicat reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix (DA. tercera). El Reial
Decret 537/2020,  de 22 de maig, prorroga l'estat d'alarma declarat pel  Reial  decret 463/2020
(BOE. núm. 145, de 23/05/2020) amb vigència des del mateix dia de la seua publicació en el BOE.

Aquesta norma, amb efectes d'1 de juny de 2020 (apartat 2 de la seua Disposició Derogatòria
única),  deroga  la  disposició  addicional  tercera  del  Reial  Decret  463/2020,  de  14  de  març,
anteriorment esmentat.

A més, en el seu article 9 denominat “Terminis administratius suspesos en virtut del Reial decret
463/2020, de 14 de març”, estableix que: “Amb efectes des de l'1 de juny de 2020, el còmput dels
terminis administratius que hagueren sigut suspesos es reprendrà , o es reiniciarà, si així s'haguera
previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seues
pròrrogues”.

Per  altra  banda,  la  Resolució  de  8  de  maig  de  2020,  de  la  consellera  de  Justícia,  Interior  i
Administració Pública, per la qual s'estableix el procediment i les mesures organitzatives per a la
recuperació gradual de l'activitat administrativa presencial en la prestació de serveis públics en
l'àmbit de l'Administració de la Generalitat com a conseqüència del Covid-19 assenyala, en el seu
resolc Tretzè, pel que fa a les proves selectives que: “Des del moment que finalitze la suspensió
dels terminis administratius declarada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, les convocatòries
de processos selectius es podran tramitar amb caràcter ordinari”.
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En aquest sentit s'encomana, en el seu resolc Quinzé, als serveis afectats que: “una vegada alçada
la suspensió dels terminis administratius, i sense perjudici que es dicten les instruccions precises
pels òrgans administratius competents,  s'elaboren     notes informatives   indicant els nous terminis  
dels  procediments  que  els  afecten que  seran  adequadament  difoses  per  a  informació  de  les
persones interessades”.

En la seua virtut,  de conformitat amb la Resolució de 8 de maig de 2020, de la consellera de
Justícia,  Interior  i  Administració  Pública  reiterada,  i  amb  la  finalitat  de  donar  compliment  a
l'assenyalat  al  resolc  Quinzé,  S'INFORMA  LES  PERSONES  INTERESSADES en  els  procediments
selectius de les convocatòries que a continuació es detallen, de la DATA FINAL DEL TERMINI PER A
LA REALITZACIÓ DELS TRÀMITS SEGÜENTS:

A.- PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES / SOL·LICITUDS

B.- PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS A LES RELACIONS PROVISIONALS DE PERSONES

ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES

C.- PRESENTACIÓ DEL CURRÍCULUM DE LA FASE DE CONCURS

D.- PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS A LA FASE DE CONCURS

E.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ DE PERSONES APROVADES 

ACLARIMENT:  no  serà  necessari  que  es  presenten  novament  els  documents  que  les  persones
interessades hagen aportat  durant  el  període de vigència de la suspensió dels  terminis  en  els
tràmits  i  procediments indicats,  llevat que aquells  presenten alguna deficiència o defecte,  i  en
aquest cas, disposaran del terme indicat en cada cas per a la millora o esmena d'aquells.

Amb caràcter general s'entendrà que el tràmit s'ha realitzat l'1 de juny de 2020.
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A) PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES.
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CONVOCATÒRIES COS DENOMINACIÓ FI TERMINI

01/18 A1-05 Superior tècnic de comunicació i relacions informatives 04/06/20

03/18 A1-06 Superior tècnic d'enginyeria en informàtica 04/06/20

05/18 A2-02 Superior de gestió en tecnologies de la informació 04/06/20

07/18 A2-13 Superior de gestió en enginyeria tècnica forestal 04/06/20

13/18 – 14/18 A1-20 Superior tècnic de psicologia 05/06/20

15/18 – 16/18 A1-23 Superior tècnic de veterinària 05/06/20

17/18 – 18/18 A1-24 Superior tècnic de medicina 05/06/20

79/18 – 80/18 A1-09 Superior tècnic de seguretat i salut en el treball 02/06/20

81/18 – 82/18 A2-08 Superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques 02/06/20

83/18 – 84/18 A2-25 Superior de gestió de seguretat pública. 03/06/20

85/18 – 86/18 A1-11 Superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports 03/06/20

87/18 – 88/18 A1-12 Superior tècnic d'enginyeria industrial 05/06/20

89/18 - 90/18 A1-14 Superior tècnic d'enginyeria de telecomunicació 29/06/20

91/18 - 92/18 A1-27-03 Avaluació del medi ambient 29/06/20

93/18 - 94/18 A1-32 Superior tècnic de laboratori 29/06/20

95/18 - 96/18 A2-11 29/06/20

97/18 - 98/18 A2-23-01 Administració del medi ambient 29/06/20

99/18 - 100/18 A2-31 Superior tècnic de control analític i seguretat agroalimentària 29/06/20

101/18 - 102/18 C1-04 Especialistes en Educació Infantil 29/06/20

103/18 - 104/18 C1-06 Especialistes en analítica de laboratori 29/06/20

105/18 - 106/18 A1-17 Superior tècnic d'enginyeria forestal 29/06/20

107/18 - 108/18 A1-27-01 Administració del medi ambient 29/06/20

109/18 - 110/18 A1-13 Superior tècnic d'enginyeria de mines 29/06/20

01/19 A1-16 Superior tècnic de geodèsia i cartografia 04/06/20

02/19 A1-31-02 Tecnòleg especialista 29/06/20

Superior de gestió en enginyeria tècnica de telecomunicacions 



B) PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS A LLISTES PROVISIONALS DE
PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES.

C) PRESENTACIÓ CURRÍCULUM FASE DE CONCURS.
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CONVOCATÒRIES COS DENOMINACIÓ  FI TERMINI

11/18 A1-29 Superior tècnic d'estadística 04/06/20

21/18 – 22/18 C2-05-01 Auxiliars d'infermeria 04/06/20

23/18 – 24/18 C2-05-02 Auxiliar de cuina 04/06/20

25/18 – 26/18 C2-10-01 Auxiliars d'autòpsia 04/06/20

27/18 – 28/18 APF-01-03 Vigilant 05/06/20

29/18 – 30/18 A2-04-01 Tècnic d'arxius i biblioteques 05/06/20

33/18 – 34/18 A2-16-03 Treball social 05/06/20

35/18 – 36/18 A2-16-05 Teràpia ocupacional 05/06/20

37/18 A2-17 Superior de gestió en arquitectura 11/06/20

38/18 A2-19 Superior gestió adm. sociosanitària 11/06/20

39/18 – 40/18 A2-20 Superior de gestió en fisioteràpia 11/06/20

41/18 – 42/18 C1-12 Especialistes d'atenció sociosanitària 11/06/20

45/18 A2-14-02 Enginyeria tècnica agroalimentària. 11/06/20

46/18 A1-15 Superior tècnic d'enginyeria agrònoma – TL 11/06/20

47/18 A1-15 Superior tècnic d'enginyeria agrònoma – PI 12/06/20

48/18 APF-01-02 Ajudant de neteja 12/06/20

51/18 - 52/18 A2-21 12/06/20

53/18 – 54/18 A2-14-01 Enginyeria tècnica agrícola general 12/06/20

55/18 A1-18 Superior tècnic d'arquitectura  – TL 12/06/20

56/18 A1-18 Superior tècnic d'arquitectura  – PI 12/06/20

59/18 – 60/18 A2-24 Superior de gestió d'emergències 12/06/20

61/18 – 62/18 A2-16-01 Acció social i administració dels serveis socials 12/06/20

Superior de gestió en prevenció de riscos 
laborals 

31/16 -  32/16 A1-01 Superior tècnic d'administració general 12/06/20



D) PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS FASE DE CONCURS.

E) PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ DE LES PERSONES APROVADES.
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CONVOCATÒRIES COS DENOMINACIÓ FI TERMINI

33/16 APF-01-01 Subalterns. Diversitat funcional intel·lectual 29/06/20

CONVOCATÒRIES COS DENOMINACIÓ FI TERMINI

9/16 C2-01-01 Auxiliar de gestió 11/06/20

19/16 A2-14-01 Superior gestió d'Enginyeria  tècnica agrícola 02/06/20

25/16 A2-19 Superior de gestió d'administració sociosanitària 10/06/20

41/16 C2-01-01 Auxiliar de gestió 01/06/20
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