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RESOLUCIÓ de 6 d’octubre de 2020, de la consellera de 
Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual, en 
estimació de recursos de reposició, es modifica la Resolu-
ció de 14 de febrer de 2020, de la consellera de Justícia, 
Interior i Administració Pública, per la qual s’adjudiquen 
destinacions a les persones participants en el concurs 
general número 21/2019, per a la provisió de llocs de tre-
ball amb rang de dirección 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. [2020/8363]

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2020, de la conselle-
ra de Justicia, Interior y Administración Pública, por la 
cual, en estimación de recursos de reposición, se modifica 
la Resolución de 14 de febrero de 2020, de la consellera 
de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que 
se adjudican destinos a las personas participantes en el 
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 gene-
ral, y A2-01, superior de gestión de administración gene-
ral, de la Administración de la Generalitat. [2020/8363]

Por Resolución de 14 de febrero de 2020, de la consellera de Jus-
ticia, Interior y Administración Pública, se adjudicaron destinos a las 
personas participantes en el 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 8744, 20.02.2020).

Interpuestos recursos de reposición por personas interesadas, contra 
la adjudicación definitiva del concurso 21/2019, considerando que la 
resolución que pudiera recaer, en algún caso, pudiera afectar a la adjudi-
cación de algunos de los puestos de trabajo, y, teniendo en cuenta la sus-
pensión de los términos y plazos dispuesta en el Real decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, mediante 
Resolución de 7 de mayo de 2020, de la consellera de Justicia, Interior 
y Administración Pública, se aplaza la toma de posesión del concurso 
general número 21/2019 (DOGV 8808, 11.05.2020).

Un vez finalizada la prórroga del estado de alarma, el día 21 de 
junio de 2020, conforme a lo dispuesto por el Real decreto 555/2020 de 
5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el 
Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, y mediante Resolución 
de 9 de julio de 2020, de la consellera de Justicia, Interior y Adminis-
tración Pública, se convoca a las personas adjudicatarias del concurso 
21/2019 a la toma de posesión, el día 2 de noviembre de 2020 (DOGV 
8858, 16.07.2020).

Por otra parte, finalizado el procedimiento de revisión en vía admi-
nistrativa, se han resuelto y notificado a las personas interesadas los 
recursos de reposición presentados en plazo. La estimación de los recur-
sos de reposición interpuestos por Jordi Aznar Marti y Rosa María Bou 
Martínez afectan a la adjudicación de varios de los puestos incluidos en 
el anexo I de la mencionada Resolución de 14 de febrero de 2020, de la 
consellera de Justicia, Interior y Administración Pública por la que se 
adjudicaron destinos a las personas participantes en el concurso gene-
ral número 21/2019. Con carácter previo a la resolución de los citados 
recursos, se ha dado audiencia a las personas afectadas, otorgándoles 
un plazo de diez días para manifestar lo que consideren y presentar 
documentos y justificantes.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, y en virtud de las 
facultades conferidas, resuelvo:

Primero
Dejar sin efecto las adjudicaciones de los puestos que se relacionan 

en el anexo I de esta resolución, del concurso de traslados 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 Gene-
ralitat.

Segundo
Adjudicar los puestos que se relacionan en el anexo II de esta reso-

lución, del concurso de traslados 21/2019, para la provisión de puestos 
de trabajo con rango de jefatura y de nivel 24, de naturaleza funciona-

Per la Resolució de 14 de febrer de 2020, de la consellera de Jus-
tícia, Interior i Administració Pública, s’adjudicaren destinacions a 
les persones participants en el 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 
8744, 20.02.2020).

Interposats recursos de reposició por persones interessades contra 
l’adjudicació definitiva del concurs 21/2019, atés que la resolució que hi 
poguera recaure, en algun cas, podria afectar l’adjudicació d’alguns dels 
llocs de treball, i, tenint en compte la suspensió dels termes i terminis 
disposada en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es decla-
ra l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasi-
onada per la Covid-19, mitjançant la Resolució de 7 de maig de 2020, 
de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, s’ajorna la 
presa de possessió del concurs general número 21/2019 (DOGV 8808, 
11.05.2020).

Una vegada finalitzada la pròrroga de l’estat d’alarma, el dia 21 
de juny de 2020, conforme amb el que es disposa pel Reial decret 
555/2020, de 5 de juny, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat 
pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació 
de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, i mitjançant la Resolució 
de 9 de juliol de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administra-
ció Pública, es convoca les persones adjudicatàries del concurs 21/2019 
a la presa de possessió, el dia 2 de novembre de 2020 (DOGV 8858, 
16.07.2020).

D’altra banda, finalitzat el procediment de revisió en via adminis-
trativa, s’han resolt i notificat a les persones interessades els recursos de 
reposició presentats en termini. L’estimació dels recursos de reposició 
interposats per Jordi Aznar Martí i Rosa Maria Bou Martínez afecten 
l’adjudicació de diversos dels llocs inclosos en l’annex I de l’esmentada 
Resolució de 14 de febrer de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i 
Administració Pública, per la qual s’adjudicaren destinacions a les per-
sones participants en el concurs general número 21/2019. Amb caràcter 
previ a la resolució dels esmentats recursos, s’ha donat audiència a les 
persones afectades i se’ls ha atorgat un termini de deu dies per a mani-
festar el que consideren oportú i presentar documents i justificants.

De conformitat amb tot això, i en virtut de les facultats conferides, 
resolc:

Primer
Deixar sense efecte les adjudicacions dels llocs que s’assenyalen en 

l’annex I d’aquesta resolució, del concurs de trasllats 21/2019, per a la 
provisió de llocs de treball amb rang de direcció i de nivell 24, de natu-
ralesa funcionarial, d’administració general, dels cossos A1-01, superior 
tècnic d’administració general, i A2-01, superior de gestió d’administra-
ció general de l’Administració de la Generalitat.

Segon
Adjudicar els llocs que s’assenyalen en l’annex II d’aquesta reso-

lució, del concurs de trasllats 21/2019, per a la provisió de llocs de 
treball amb rang de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, 



rial, de administración general, de los cuerpos A1-01, superior técnico 
de administración general, y A2-01, superior de gestión de administra-
ción general de la Administración de la Generalitat 

Tercero
La presente resolución se publicará en el Diari Oficial de la Gene-

ralitat Valenciana, a los efectos de notificación a las personas intere-
sadas.

La presente resolución, es definitiva en vía administrativa, y contra 
ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente de su notificación, ante el 
juzgado de lo contencioso-administrativo competente, de acuerdo con 
los criterios establecidos en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

València, 6 de octubre de 2020.– La consellera de Justicia, Interior 
y Administración Pública: Gabriela Bravo Sanestanislao.

d’administració general, dels cossos A1-01, superior tècnic d’adminis-
tració general, i A2-01, superior de gestió d’administració general, de 
l’Administració de la Generalitat.

Tercer
La present resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Genera-

litat Valenciana, a l’efecte de notificació a les persones interessades.

La present resolució és definitiva en via administrativa, i contra 
aquesta podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu, en el 
termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació, davant 
del jutjat contenciós administratiu competent, d’acord amb els criteris 
establits en els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 6 d’octubre de 2020.– La consellera de Justícia, Interior i 
Administració Pública: Gabriela Bravo Sanestanislao.



ANNEX I / ANEXO I
Llistat d'adjudicacions que es deixen sense efecte per estimació de recursos de reposició del

concurs 21/2019
Listado de adjudicaciones que se dejan sin efecto por estimación de recursos de reposición del

concurso 21/2019

NRP Adjudicatari/Adjudicatario Puesto
/Lloc

Denominació/Denominación Centre/Centro

***1500*** Bou Martínez, Rosa María 22272 Assessor/a tècnic/a Presidència de la 
Generalitat

***9817*** Garcia Lluch, M.Amparo 7035 Cap Secció Personal Presidència de la 
Generalitat

***1378*** Roig Boronat, M. Consuelo 497 Cap Sec Contractación i 
Assumptes Generals

Presidència de la 
Generalitat

***4722*** Giner Esteve. M. Isabel 25993 Cap Secció Gestió Econòmica Presidència de la 
Generalitat

***6353*** Peris Fuster, M.Carmen 5932 Cap Secció Gestió Económica Presidència de la 
Generalitat

***1340*** Zamorano García, Francisco 
José

5925 Cap Sec Coord Adm i Hisendes 
Locals

Presidència de la 
Generalitat

***0726*** Ureña Guillem, M.Angeles 29670 Cap Sec Programes Joventut III IVAJ

***1769*** Soriano Alcalá, M.Teresa 14188 Tec/a Relacions amb les Corts Presidència de la 
Generalitat

***6024*** Enguidanos López, Rosalia 28023 Cap Secció Gestió 
Administrativa

Presidència de la 
Generalitat

***5540*** Aznar Marti, Jordi 19956 Coord tècnic Centre Servef de 
Formació

LABORA Servei Valencià
d’Ocupació i Formació

***2295*** Quevedo Muñoz, Antonia 13170 Cap Secció Gestió 
Administrativa

Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública

***5637*** Pucilowski Calvo, Pablo 17782 Cap Secció Gestió Econòmica i 
Personal

Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport

***3857*** Delgado González, M. Rosario 10103 Cap Secció Assumptes Generals Vicepresidencia i 
Conselleria d’Igualtar i 
Polítiques Inclusives

***7071*** Hernández García, M. Amparo 14679 Cap Secció Personal Vicepresidencia i 
Conselleria d’Igualtar i 
Polítiques Inclusives



ANNEX II / ANEXO II
Llistat d'adjudicacions per estimació dels recursos de reposició del concurso 21/2019 

Listado de adjudicaciones por estimación de los recursos de reposición del concurso 21/2019 

NRP Adjudicatari/Adjudicatario Puesto
lloc

Denominació/Denominación Centro/Centre

***6024*** Enguidanos López, Rosalia 22272 Assessor/a tècnic/a Presidència de la 
Generalitat

***1500*** Bou Martínez, Rosa María 7035 Cap Secció Personal Presidència de la 
Generalitat

***9817*** Garcia Lluch, M.Amparo 497 Cap Sec Contractació i 
Assumptes Generals

Presidència de la 
Generalitat

***1378*** Roig Boronat, M. Consuelo 25993 Cap Secció Gestió Econòmica Presidència de la 
Generalitat

***4722*** Giner Esteve. M. Isabel 5932 Cap Secció Gestió Económica Presidència de la 
Generalitat

***6353*** Peris Fuster, M.Carmen 5925 Cap Sec Coord Adm i 
Hisendes Locals

Presidència de la 
Generalitat

***1340*** Zamorano García, Francisco 
José

29670 Cap Sec Programes Joventut 
III

IVAJ

***0726*** Ureña Guillem, M.Angeles 14188 Tec/a Relacions amb les Corts Presidència de la 
Generalitat

***1769*** Soriano Alcalá, M.Teresa 28023 Cap Secció Gestió 
Administrativa

Presidència de la 
Generalitat

***3060*** Borrega Fraile, Pedro 
Francisco

19956 Coord tècnic Centre Servef de 
Formació

LABORA Servei Valencià
d’Ocupació i Formació

***5540*** Aznar Marti, Jordi 13170 Cap Secció Gestió 
Administrativa

Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública

***2295*** Quevedo Muñoz,  Antonia 17782 Cap Secció Gestió Econòmica 
i Personal

Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport

***5637*** Pucilowski Calvo, Pablo 10103 Cap Secció Assumptes 
Generals

Vicepresidencia i 
Conselleria d’Igualtar i 
Polítiques Inclusives

***3857*** Delgado González, M. Rosario 14679 Cap Secció Personal Vicepresidencia i 
Conselleria d’Igualtar i 
Polítiques Inclusives
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