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TOMA DE POSESIÓN CONVOCATORIA 23/16, ESCALA A2-16-03 
SUPERIOR DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL, TURNO DE ACCESO 
LIBRE. 
  
De Acuerdo con la resolución de 23 de febrero de 2021 (DOGV 
9030 / 01.03.2021) la toma de posesión de la convocatoria 23/16 
tendrá lugar el día 15 de marzo de 2021, en las siguientes sedes: 

• A les 9.30 horas en la Dirección Territorial de la 
Conselleria de Justicia, Interior y Administración 
Pública en Alicante, Rambla Méndez Núñez, 41 (Torre 
Generalitat), planta baja - 03002 Alicante.  

• A les 12.15 horas en la Conselleria de Justicia, Interior 
y Administración Pública, Sala 1 del edificio A de la 
Ciudad Administrativa 9 d’Octubre, calle de la 
Democracia 77, CA90, 46018 Valencia. 

 
Medidas de prevención COVID-19: 

 Se ruega acudir puntualmente y no permanecer en las 
dependencias más tiempo del imprescindible para 
cumplir el trámite. 

 No acudir si se tiene síntomas o se ha tenido contacto 
estrecho con un caso confirmado de Covid-19. En este 
caso, deben comunicarlo al Servicio de Provisión de 
Puestos a través del correo provisio_llocs@gva.es, 
facilitando un teléfono de contacto. 

 Obligatorio el uso de mascarilla. 
 Acudir provisto del DNI, que se mostrará al funcionario 

que les atienda, y bolígrafo para la firma de la 
documentación. 

 Utilizar el gel hidro-alcohólico que estará disponible a 
la entrada de la sala. 

 Guardar la distancia interpersonal de 1,5 metros. 
 Seguir en todo momento, las indicaciones del personal 

del Servicio de Provisión de Puestos. 
 

PRESA DE POSSESSIÓ CONVOCATÒRIA 23/16, ESCALA A2-16-03, 
SUPERIOR DE GESTIÓ D’ACCIÓ SOCIAL, TORN D’ACCÉS LLIURE.  
 
 
D'Acord amb la resolució de 23 de febrer de 2021 (DOGV 9030 / 
01.03.2021) la presa de possessió de la convocatòria 23/16 
tindrà lloc el dia 15 de març de 2021, en les següents seus: 

• A les 9.30 hores en la Direcció Territorial de la 
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública 
a Alacant, Rambla Méndez Núñez, 41 (Torre 
Generalitat), planta baixa - 03002 Alacant. 

• A les 12.15 hores en la Conselleria de Justícia, Interior 
i Administració Pública, Sala 1 de l'edifici A de la Ciutat 
Administrativa 9 d’Octubre, carrer de la Democràcia 77, 
CA90, 46018 València. 

      
 
Mesures de prevenció COVID-19: 

 Es prega acudir puntualment i no romandre en les 
dependències més temps de l'imprescindible per a 
complir el tràmit. 

 No acudir si es té símptomes o s'ha tingut contacte 
estret amb un cas confirmat de *Covid-19. En aquest 
cas, han de comunicar-ho al Servei de Provisió de Llocs 
a través del correu provisio_llocs@gva.es, facilitant un 
telèfon de contacte.        

 Obligatori l'ús de mascareta.       
 Acudir proveït del DNI, que es mostrarà al funcionari 

que els atenga, i bolígraf per a la signatura de la 
documentació.       

 Utilitzar el gel hidro-alcohòlic que estarà disponible a 
l'entrada de la sala.        

 Guardar la distància interpersonal d'1,5 metres.        
 Seguir en tot moment, les indicacions del personal del 

Servei de Provisió de Llocs. 
       

 
 
València, 8 de març de 2021 
Servei de Provisió de Llocs 


