
Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2011 de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es fa públic
el llistat definitiu de la Borsa d'Ocupació Temporal, grup C (subgrup C1), administració general.

Mitjançant una Resolució de 8 de juny de 2011, (DOCV núm. 6542 de 14/06/11) es va convocar la constitució
de la borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí, grup C (subgrup C1),
administració general, a fi que, quan les necessitats del servici ho requerisquen, puguen proveir-se,
provisionalment, llocs de treball del referit grup, sector i naturalesa jurídica de l'administració de la
Generalitat, de conformitat amb el que establix l'Orde de 17 de gener de 2006, de la Conselleria de Justícia,
Interior i Administracions Públiques, reguladora de l'expressada matèria.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de Seguiment de les Borses d'Ocupació
Temporal va procedir a efectuar la baremació dels mèrits al·legats per les persones aspirants, les quals van ser
integrades en la borsa d'acord amb la puntuació obtinguda. La composició provisional de la borsa es va fer
pública, en data 16 de setembre de 2011, en la pàgina web de la Direcció General de Recursos Humans i en els
taulers d'anuncis de la seu central i direccions territorials de la conselleria competent en matèria de funció
pública.

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

En conseqüència, vista la proposta de la Comissió de Seguiment i fent ús de les atribucions conferides a esta
Direcció General de Recursos Humans,

RESOLC

1. Fer públic el llistat definitiu de la Borsa d'Ocupació Temporal per al nomenament de personal funcionari
interí, grup C (subgrup C1), administració general, que figura com a annex I d'esta resolució.

2. Considerar desestimades les reclamacions formulades contra les llistes provisionals que no han sigut resoltes
en les llistes definitives per mitjà de la modificació de la puntuació obtinguda per la persona aspirant en les
llistes.

La present resolució posa fi a la via administrativa i contra la qual cal interposar recurs de reposició, amb
caràcter potestatiu, davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a partir de l'endemà al
de la seua publicació, de conformitat amb els articles 109, 110, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

De no recórrer en reposició i d'acord amb el que disposen els articles 8,14 i 46 de la Llei 29/1998, Reguladora
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà
de la publicació de la present resolució.

València, 25 d'octubre de 2011

LA DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANS

Carmela Cots Soler


