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RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, de modificació i correcció d’errades de la Resolució de 13 de maig de 2019, de la Direcció
General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de
treball amb rang de direcció, i de nivell 24, de naturalesa
funcionarial, d’administració general, dels cossos A1-01
superior tècnic d’administració general i A2-01 superior
de gestió d’administració general, de l’Administració de
la Generalitat. [2019/5849]

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2019, de la Dirección
General de Función Pública, de modificación y corrección
de errores de la Resolución de 13 de mayo de 2019, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se convoca concurso general número 21/2019, para la provisión
de puestos de trabajo con rango de jefatura y de nivel 24,
de naturaleza funcionarial, de administración general,
de los cuerpos A1-01 superior técnico de administración
general y A2-01 superior de gestión de administración
general de la Administración de la Generalitat. [2019/5849]

Vista la Resolució de 13 de maig de 2019, de la Direcció General de
Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 21/2019,
per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, i de nivell 24,
de naturalesa funcionarial, d’administració general, dels cossos A1-01
superior tècnic d’administració general i A2-01 superior de gestió d’administració general, de l’Administració de la Generalitat. (DOGV 8551,
20.05.2019)
Vist que s’han convocat els llocs 16455, 16653, 16695 i 18971, i
que aquests ja van ser inclosos en la Resolució de 17 de juliol de 2018,
de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es va convocar
concurs general número 59/2018, per a la provisió de llocs de treball
de naturalesa funcionarial, sector administració general, del cos A1-01
superior tècnic d’administració general de l’administració de la Generalitat (DOGV 8342, 19.07.2018) és procedent detraure’ls de la convocatòria 21/2019. Així mateix, han de llevar-se els llocs 5916, 9607 i 13785
que es troben afectats per expedients de modificació i/o amortització.
Vist que els llocs 9726, 1946, 13894, 14057, 261, 7911, 32288,
1475 i 18933 es troben vacants, no estan afectats per expedients de
modificació i/o amortització, i per tant, no hi ha cap impediment per a
la seua convocatòria, han d’incloure’s en l’annex I de la resolució de
convocatòria del concurs 21/2019.
D’altra banda, una vegada detectat un error material en el paràgraf
cinqué de la base setena de la resolució de 13 de maig de 2019, es procedeix a la seua correcció.
En virtut del que s’ha exposat, i fent ús de les atribucions que confereix a aquesta Direcció General de Funció Publica l’article 38 del
Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de
la funció pública valenciana i l’article 11 del Decret 87/2017, de 7 de
juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional
de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, resolc:

Vista la Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General
de Función Pública, por la que se convoca concurso general número
21/2019, para la provisión de puestos de trabajo con rango de jefatura
y de nivel 24, de naturaleza funcionarial, de administración general, de
los cuerpos A1-01 superior técnico de administración general y A2-01
superior de gestión de administración general de la Administración de
la Generalitat (DOGV 8551, 20.05.2019)
Visto que se han convocado los puestos 16455, 16653, 16695 y
18971, y que los mismos ya fueron incluidos en la Resolución de 17
de julio de 2018, de la Dirección General de Función Pública, por la
que se convoca concurso general número 59/2018, para la provisión
de puestos de trabajo de naturaleza funcionarial sector administración
general, del cuerpo A1-01 superior técnico de administración general de
la administración de la Generalitat (DOGV 8342, 19/7/18) procede su
detracción de la convocatoria 21/2019. Asimismo, deben detraerse los
puestos 5916, 9607 y 13785 que se encuentran afectados por expedientes de modificación y/o amortización.
Visto que los puestos 3617, 9726, 261, 1475, 1946, 7911, 13894,
14057, 32288, y 18933 se encuentran vacantes, y no están afectados por
expedientes de modificación y/o amortización, no existe ningún impedimento para su convocatoria, y, por tanto, deben incluirse en el anexo
I de la resolución de convocatoria del concurso 21/2019.
Por otra parte, detectado error material en párrafo quinto de la base
séptima de la resolución de 13 de mayo de 2019, se procede a su corrección.
Por lo anterior, y en uso de las atribuciones que confiere a esta
Dirección General de Función Publica el art. 38 del Decreto 3/2017,
de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de
la función pública valenciana y el artículo 11 del Decreto 87/2017, de
7 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y
funcional de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, resuelvo:

Primer
Llevar de l’annex I de la convocatòria de concurs general número
21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, i
de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d’administració general, dels
cossos A1-01 superior tècnic d’administració general i A2-01 superior
de gestió d’administració general, de l’Administració de la Generalitat,
els llocs 16455, 16653, 16695, 18971, 9607, 13785 i 5916.

Primero
Detraer del anexo I de la convocatoria de concurso general número
21/2019, para la provisión de puestos de trabajo con rango de jefatura y
de nivel 24, de naturaleza funcionarial, de administración general, de los
cuerpos A1-01 superior técnico de administración general y A2-01 superior
de gestión de administración general de la Administración de la Generalitat,
los puestos 16455, 16653, 16695, 18971, 9607, 13785 y 5916.

Segon
Incloure en l’annex I de la convocatòria de concurs general número
21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de prefectura i
de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d’administració general, dels
cossos A1-01 superior tècnic d’administració general i A2-01 superior
de gestió d’administració general de l’Administració de la Generalitat,
els llocs que s’assenyalen en l’annex I de la present resolució.

Segundo
Incluir en el anexo I de la convocatoria de concurso general número
21/2019, para la provisión de puestos de trabajo con rango de jefatura
y de nivel 24, de naturaleza funcionarial, de administración general, de
los cuerpos A1-01 superior técnico de administración general y A2-01
superior de gestión de administración general de la Administración de
la Generalitat, los puestos que se relacionan en el anexo I de la presente
resolución.

Tercer
En el paràgraf cinqué de la base setena, desenvolupament del concurs i adjudicació dels llocs de treball, on diu:
«Aquestes relacions, –indiqueu núm. de convocatòria i any
(21/2019), entrant en convocatòria, certificat telemàtic), o en la pàgi-

Tercero
En el párrafo quinto de la base séptima, desarrollo del concurso y
adjudicación de los puestos de trabajo, donde dice:
«Estas relaciones, –indicar núm. de convocatoria y año (21/2019),
entrando en convocatoria, certificado telemático), o en la página web
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na web de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes
Democràtiques i Llibertats Públiques
http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanos»

de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas
http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanos»

Ha de dir:
«Aquestes relacions seran exposades al públic en la pàgina web
de la Generalitat –indiqueu número de convocatòria i any (21/2019) ,
entrant en convocatòria, certificat telemàtic), o en la pàgina web de la
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanos»

Debe decir:
«Estas relaciones serán expuestas al público en la página web de la
Generalitat (www.gva.es, Guía PROP, empleo público, apartado descripción –indicar núm. de convocatoria y año (21/2019) , entrando en convocatoria, certificado telemático), o en la página web de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas
http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanos»

Quart. Presentació de sol·licituds
Establir un nou termini de presentació de sol·licitud i de la resta
de documentació de quinze dies hàbils comptats des de l’endemà de
la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana.

Cuarto. Presentación de solicitudes
Establecer un nuevo plazo de presentación de la solicitud y del
resto de documentación, de quince días hábiles contados desde el día
siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu
davant del jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini
de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació. Així mateix,
amb caràcter potestatiu, es pot interposar un recurs de reposició, en el
termini d’un mes des de l’endemà de la publicació, davant del mateix
òrgan que ha dictat la resolució. Tot això de conformitat amb el que
estableixen els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici
que les persones interessades puguen exercir, si escau, qualsevol altre
que estimen escaient.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,
las personas interesadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su publicación. Asimismo, con carácter potestativo, se podrá interponer
recurso de reposición, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de
la publicación, ante el mismo órgano que ha dictado la resolución. Todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 114, 115,
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y los artículos 8, 14.2
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa, sin perjuicio de que las personas interesadas
puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

València, 3 de juny de 2019.– La directora general de Funció Pública: Eva María Coscollá Grau.

València, 3 de junio de 2019.– La directora general de Función
Pública: Eva María Coscollá Grau.

ANNEX I / ANEXO I

F G

F G

A1/A2 24 E042 C

A1/A2 24 E042 C

A1/A2 24 E042 C

ALACANT/ALICANTE
(ALICANTE)

VALENCIA (VALENCIA)

D.T.EDUCACIÓ,INVES.,CULTURA I
ESPORT.-ALACANT

D.T.EDUCACIÓ,INVES.,CULTURA I
ESPORT.-VALÈNCIA

CASTELLÓ DE LA
D.T.EDUCACIÓ,INVES.,CULTURA I
PLANA/CASTELLÓN DE
ESPORT.-CASTELLÓ
LA PLANA (CASTELLÓN)

100 A1-01 / A2-01

100 A1-01 / A2-01

100 A1-01 / A2-01

Lloc Denominació
Classificació
Pr Ab Localitat
Denominació Centre
%Oc Cossos
----- --------------------------- ------------------ -- -- -------------------- --------------------------------- --- ------------13894 CAP SEC. CENTRES
F G A1/A2 24 E042 C
CASTELLÓ DE LA
D.T.EDUCACIÓ,INVES.,CULTURA I
100 A1-01 / A2-01
PLANA/CASTELLÓN DE
ESPORT.-CASTELLÓ
LA PLANA (CASTELLÓN)
Requisits....: Grup A1 o A2

7911 CAP SEC. GESTIÓ ECONÒMICO- F G
ADMINISTRATIVA
Requisits....: Grup A1 o A2

Requisits....: Grup A1 o A2

1946 CAP SEC. CENTRES

Requisits....: Grup A1 o A2

1475 CAP SEC. PERSONAL

Lloc Denominació
Classificació
Pr Ab Localitat
Denominació Centre
%Oc Cossos
----- --------------------------- ------------------ -- -- -------------------- --------------------------------- --- ------------261 CAP SEC. GESTIÓ ECONÒMICO- F G A1/A2 24 E042 C
CASTELLÓ DE LA
D.T.EDUCACIÓ,INVES.,CULTURA I
100 A1-01 / A2-01
ADMINISTRATIVA
PLANA/CASTELLÓN DE
ESPORT.-CASTELLÓ
LA PLANA (CASTELLÓN)
Requisits....: Grup A1 o A2

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ,INVES., CULTURA I ESPORT

Lloc Denominació
Classificació
Pr Ab Localitat
Denominació Centre
%Oc Cossos
----- --------------------------- ------------------ -- -- -------------------- --------------------------------- --- ------------9726 CAP SEC. ADMINISTRACIÓ
F G A1 24 E042
C
ALACANT/ALICANTE
DIRECCIÓ TERRITORIAL ALACANT
100 A1-01
TRANSPORT
(ALICANTE)
Requisits....: Grup A1

CONS. D’HABITATGE, OBRES PÚBLIQ. I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

Lloc Denominació
Classificació
Pr Ab Localitat
Denominació Centre
%Oc Cossos
----- --------------------------- ------------------ -- -- -------------------- --------------------------------- --- ------------3617 TÈC./A GESTIÓ DE PERSONAL
F G A1 24 E042
C AP VALENCIA (VALENCIA) DIR. GEN. DE REFORMES
100 A1-01
DEMOCRÀTIQUES I ACCÉS A LA
JUSTÍCIA
Requisits....: Grup A1
LLICENCIAT/ADA DRET
GRADUAT/ADA EN DRET MÉS TÍTOL OFICIAL DE MÀSTER UNIVERSITARI

CONS. DE JUSTÍCIA, ADM. PÚB., REFOR. DEMOC. I LLIBERT. PÚB.
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ALACANT/ALICANTE
(ALICANTE)

VALENCIA (VALENCIA)
D.T.EDUCACIÓ,INVES.,CULTURA I
ESPORT.-ALACANT

D.T.EDUCACIÓ,INVES.,CULTURA I
ESPORT.-VALÈNCIA
100 A1-01 / A2-01

100 A1-01 / A2-01

- Les pròpies del cos o escala a què pertany, que s’exerciran a través de tasques relacionades amb el nivell de responsabilitat
del lloc i amb l’àmbit competencial de l’òrgan d’adscripció i la unitat administrativa en què està integrat.

Lloc tipus: TÈC./A SUPERIOR ADMINISTRACIÓ GENERAL N-24

- Les pròpies del cos o escala a què pertany, que s’exerciran a través de tasques relacionades amb el nivell de responsabilitat
del lloc i amb l’àmbit competencial de l’òrgan d’adscripció i la unitat administrativa en què està integrat.

Lloc tipus: TÈC./A SUP. ADMINISTR.GRAL.(L.ECON./EMPRES.)

- Les pròpies del cos o escala a què pertany, que s’exerciran a través de tasques relacionades amb el nivell de responsabilitat
del lloc i amb l’àmbit competencial de l’òrgan d’adscripció i la unitat administrativa en què està integrat.
- Les regulades en la normativa de classificació de llocs de treball.

Lloc tipus: CAP SECCIÓ GENERAL A1-A2

- Les pròpies del cos o escala a què pertany, que s’exerciran a través de tasques relacionades amb el nivell de responsabilitat
del lloc i amb l’àmbit competencial de l’òrgan d’adscripció i la unitat administrativa en què està integrat.
- Les regulades en la normativa de classificació de llocs de treball.

Lloc tipus: CAP SECCIÓ GENERAL A1

FUNCIONS / FUNCIONES
--------------------

AP: Llocs oberts a altres administracions / Puestos abiertos a otras administraciones

Lloc Denominació
Classificació
Pr Ab Localitat
Denominació Centre
%Oc Cossos
----- --------------------------- ------------------ -- -- -------------------- --------------------------------- --- ------------18933 TÈC./A GESTIÓ FINANÇAMENT
F G A1 24 E046
C
VALENCIA (VALENCIA) DIRECCIÓ GENERAL DE FONS EUROPEUS 100 A1-01
COMUNITÀRI
Requisits....: Grup A1
LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES ECONÒMIQUES
LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES EMPRESARIALS

CONSELLERIA D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC

Requisits....: Grup A1 o A2

A1/A2 24 E042 C

32288 CAP SEC.RECURSOS HUMANS

F G

A1/A2 24 E042 C

14057 CAP SEC. GESTIÓ ECONÒMICO- F G
ADMINISTRATIVA
Requisits....: Grup A1 o A2
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