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 6 DE NOVEMBRE DE 2020 DE LA COMISSIÓ AVALUADORA
La Comissió Avaluadora una vegada revisada la documentació obligatòria presentada pels aspirants
relacionats en el llistat d'autobaremació amb una puntuació igual o superior a 40 punts, acorda el
següent:
PRIMER.- Donar publicitat al llistat provisional de persones aspirants que compleixen els requisits
establits en la convocatòria en ordre decreixent d'acord amb la puntuació obtinguda (Annex I) i de
les persones aspirants que incompleixen algun dels requisits de la convocatòria amb indicació del
motiu de denegació (Annex II), de conformitat amb el que es preveu en l'article 9.3 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.
Les persones aspirants relacionades en l'Annex I que no obtenen 40 punts s'uniran a les relacionades
en el llistat autobaremació que no aconsegueixen aquesta puntuació, prioritzant-se per ordre
decreixent en la bossa de reserva que s'establisca.
SEGON.- Donar publicitat al llistat de persones que la Comissió Avaluadora entén que han desistit
de la seua sol·licitud per no haver presentat en els terminis establits la documentació obligatòria
requerida en la publicació del llistat d'autobaremació, o per no haver esmenat la documentació
presentada de conformitat amb els previst en l'art. 9.2 i 7.5, respectivament, de la convocatòria.
(Annex III)
TERCER.- D'acord amb el que es preveu en el citat art. 9.3 es concedeix un termini de 10 dies
hàbils per a formular al·legacions, a través del tràmit telemàtic habilitat per a això en la seu
electrònica de la conselleria de Justícia, Interior Administració Pública (http://www.sede.gva.es).
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