CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A la PREPARACIÓ D'OPOSICIONS PER A l'INGRÉS EN ELS COSSOS I
ESCALES DEL GRUP A de l'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT.

ACORD DE 29 DE SETEMBRE DE 2020 DE LA COMISSIÓ AVALUADORA
La Comissió Avaluadora en la seua reunió de 29 de setembre ha acordat:
PRIMER. Donar publicitat al llistat provisional de persones aspirants en ordre decreixent d'acord
amb la puntuació obtinguda en l'autobaremació, de conformitat amb el que es preveu en l'article
9.1 i 9.2 de la Resolució de 8 de setembre de 2020, de la Conselleria de Justícia, Interior i
Administració Pública, per la qual es convoquen ajudes per a la preparació d'oposicions per a
l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'Administració de la Generalitat.
SEGON. De conformitat amb el que es disposa en el citat art. 9.2 i en ús de la facultat prevista en
l'art. 6.3, es concedeix un termini de 10 dies hàbils a les persones aspirants que accedeixen pel
torn de diversitat funcional i a les persones relacionades en el torn ordinari amb una puntuació
igual o superior a 60 punts, perquè presenten, a través del tràmit telemàtic habilitat per a això en
la seu electrònica de la conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública (https://sede.gva.es),
la documentació acreditativa del compliment dels requisits i mèrits al·legats en la sol·licitud i
obligatòriament la indicada en l'art. 7.4 de la convocatòria, amb la prevenció que si no presenta la
documentació requerida, es considerarà que desisteixen del dret.

En la web de l’Ivap es troben disponibles els models normalitzats de declaració responsable de la
persona preparadora o centre preparador, de domiciliació bancària i d'autorització dels membres
de la unitat familiar per a valorar el criteri de la renda.
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