PREGUNTES FREQÜENTS TRAMITACIÓ BORSES
-M'he equivocat en omplir la sol·licitud o l'autobaremació. Com la puc rectificar?
Una vegada gravada no es pot rectificar, cal fer una sol·licitud nova i registrar-la.
Es tindrà en compte l'última registrada per registre d'entrada.
-No puc entrar en l'aplicació. No puc omplir l'autobaremació. Em demana que instal·le algun
arxiu. No em descarrega la sol·licitud. Què puc fer?
La Direcció General de Tecnologies posa a disposició del ciutadà un correu electrònic per a
informar sobre els problemes de caràcter informàtic i poder resoldre'ls.
generalitat_en_red@gva.es
-És necessari omplir la sol·licitud i l'autobaremació per la plataforma telemàtica que segons
les bases de la convocatòria em dirimeix?.
Sí, és necessari per al seu ompliment telemàtic.
-Una vegada gravada la sol·licitud queda registrada en el sistema. Cal fer alguna cosa més?
Sí. El sistema no té registre d'entrada per això cal anar a un registre d'entrada (PROP), o qualsevol
registre d'entrada general, perquè estiga degudament entregada.
-On puc anar a registrar d'entrada la sol·licitud?
En les bases de la convocatòria de la borsa s'indica clarament els registres on pot portar la
sol·licitud i la documentació que acompanya.
Sí s'envia per correu certificat, es considera que ha sigut registrada degudament.
-Hi ha algunes recomanacions per a omplir la sol·licitud de forma telemàtica?
Sí, en la pàgina web per on accedeix a tramitació telemàtica al final de la pàgina clicar "
Nova Etapa: Presentació de sol·licituds - Baremació"
Ací trobarà una sèrie de recomanacions per a l'ompliment de la sol·licitud de forma telemàtica.
-Com sé si allò que s'ha treballat en altres administracions puntua?
Llegir les bases de la convocatòria que diu clarament que temps treballat és puntuable.
Tot el temps treballat declarat, ha d'acreditar-lo per mitjà de certificat expedit per l'administració on
haja treballat, i ha de constar clarament: grup de titulació (A1, A2,B,C1,C2,APF), naturalesa
jurídica ( funcionari de carrera, laboral temporal...), sector (general o especial) i especialitat.
-Tinc idiomes d'altres centres que no són de l'Escola Oficial d'Idiomes. Són admesos per a
aquestes borses?.
Aportar tota la documentació que acredite l'idioma. La Comissió de seguiment de borses
determinarà si és puntuable.

