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RESOLUCIÓ de 10 de març de 2023, de la Direcció 
General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen des-
tins als qui han superat les proves selectives de accés al 
cos superior tècnic de veterinària de l’Administració de la 
Generalitat, A1-23, sector administració especial, convo-
catòria 15/18, torn lliure general i persones amb diversitat 
funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’esta-
bilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació 
pública de 2017 per a personal de l’Administració de la 
Generalitat. [2023/2882]

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2023, de la Dirección 
General de Función Pública por la que se adjudican des-
tinos a quienes han superado las pruebas selectivas de 
acceso al cuerpo superior técnico de veterinaria de la 
Administración de la Generalitat, A1-23, sector adminis-
tración especial, convocatoria 15/18, turno libre general 
y personas con diversidad funcional, por el sistema de 
concurso-oposición y proceso de estabilización de empleo, 
correspondiente a la oferta de empleo público de 2017 
para personal de la Administración de la Generalitat. 
[2023/2882]

Vista la Orden 17/2019, de 2 de diciembre, de la Conselleria de 
Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se convocan prue-
bas selectivas de acceso al cuerpo superior técnico de veterinaria de la 
Administración de la Generalitat, A1-23, sector administración especial, 
convocatoria 15/18, turno libre general y personas con diversidad fun-
cional, por el sistema de concurso-oposición y proceso de estabiliza-
ción de empleo, correspondiente a la oferta de empleo público de 2017 
para personal de la Administración de la Generalitat. (DOGV 8694 / 
10.12.2019)

Vista la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Conselleria 
de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se publica la 
relación de personas que han superado las pruebas selectivas de acce-
so al cuerpo superior técnico de veterinaria de la Administración de la 
Generalitat, A1-23, sector administración especial, convocatoria 15/18, 
turno libre general y personas con diversidad funcional, por el sistema 
de concurso-oposición y proceso de estabilización de empleo, corres-
pondiente a la oferta de empleo público de 2017 para personal de la 
Administración de la Generalitat. (DOGV 9474 / 21.11.2022)

Por resolución de 6 de febrero de 2023, de la Dirección General de 
Función Pública (DOGV 9530 / 09.02.2023) se convoca a las personas 
aprobadas en la convocatoria 15/18 para la elección de destino, median-
te procedimiento telemático. Tramitado el citado procedimiento, y con 
carácter previo a la adjudicación, se ha publicado el listado de puestos 
solicitados por cada interesado, y la propuesta de adjudicación de los 
puestos, otorgando plazo a los interesados para que puedan presentar 
alegaciones.

De conformidad con la correspondencia prevista en el anexo II de 
la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Públi-
ca Valenciana y de acuerdo con la Resolución de 23 de diciembre de 
2022, por la que se adapta la clasificación de los puestos de trabajo 
de la Administración de la Generalitat a la Ley 4/2021 (DOGV 9500 / 
29.12.2022), a las personas aprobadas en la convocatoria 15/18 se les 
adjudican puestos de trabajo clasificados en el cuerpo superior faculta-
tivo A1-04, escala veterinaria A1-04-12.

En su virtud, y en el ejercicio de las competencias que me vienen 
atribuidas en el artículo 11 del Decreto 172/2020, de 30 de octubre, del 
Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de 
la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, resuelvo:

Primero. Adjudicación de los puestos de trabajo.
Adjudicar con carácter definitivo los puestos de trabajo que se espe-

cifican en el anexo de la presente resolución a las personas que han 
superado las pruebas selectivas de acceso al cuerpo superior facultativo 
A1-04, escala veterinaria A1-04-12, sector administración especial, con-
vocatoria 15/18, turno libre general y personas con diversidad funcional, 
por el sistema de concurso-oposición y proceso de estabilización de 
empleo, correspondiente a las ofertas de empleo público de 2017, para 
el personal de la Administración de la Generalitat.

Segundo. Ceses y Toma de posesión.
Toma de Posesión.
El acto de toma de posesión tendrá lugar el día 3 de abril de 2023.
El lugar y hora de celebración del acto de toma de posesión, se 

comunicará con antelación suficiente, a través de la web de la Generali-
tat (www.gva.es, Guia PROP, ocupación pública, apartado Descripción 
– indicar número de convocatoria y año – 15/18)

Vista l’Ordre 17/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Jus-
tícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves 
selectives d’accés al cos superior tècnic de veterinària de l’Adminis-
tració de la Generalitat, A1-23, sector administració especial, convo-
catòria 15/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, 
pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, 
corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017 per a personal de 
l’Administració de la Generalitat. (DOGV 8694 / 10.12.2019)

Vista la resolució de 14 de novembre de 2022, de la Conselleria 
de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la 
relacion de persones que han superat les proves selectives d’accés al 
cos superior tècnic de veterinària de l’Administració de la Generalitat, 
A1-23, sector administració especial, convocatòria 15/18, torn lliure 
general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs 
oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta 
d’ocupació pública de 2017 per a personal de l’Administració de la 
Generalitat. (DOGV 9474 / 21.11.2022)

Per resolució de 6 de febrer de 2023, de la Direcció General de Fun-
ció Pública (DOGV 9530 / 09.02.2023) es convoca les persones aprova-
des en la convocatòria 25/18 per a l’elecció de destí, mitjançant proce-
diment telemàtic. Tramitat el citat procediment, i amb caràcter previ a 
l’adjudicació, s’ha publicat el llistat de llocs sol·licitats per cada persona 
interessada, i la proposta d’adjudicació dels llocs, se’ls atorga termini a 
les persones interessades perquè puguen presentar al·legacions.

De conformitat amb la correspondència prevista en l’annex II de 
la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la Funció Pública 
Valenciana i d’acord amb la Resolució de 23 de desembre de 2022, per 
la qual s’adapta la classificació dels llocs de treball de l’Administració 
de la Generalitat a la Llei 4/2021 (DOGV 9500 / 29.12.2022), a les 
persones aprovades en la convocatòria 15/18 se’ls adjudiquen llocs de 
treball classificats en el cos superior facultatiu A1-04, escala veterinària 
A1-04-12.

En virtut d’això, i en l’exercici de les competències que em venen 
atribuïdes en l’article 11 del Decret 172/2020, de 30 d’octubre, del Con-
sell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conse-
lleria de Justícia, Interior i Administració Pública, resolc:

Primer. Adjudicació dels llocs de treball
Adjudicar amb caràcter definitiu els llocs de treball que s’especi-

fiquen en l’annex d’aquesta resolució a les persones que han superat 
les proves selectives d’accés al cos superior facultatiu A1-04, escala 
veterinària A1-04-12, sector administració especial, convocatòria 15/18, 
torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de 
concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les 
ofertes d’ocupació pública de 2017, per al personal de l’Administració 
de la Generalitat.

Segon. Cessaments i presa de possessió
Presa de possessió
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 3 d’abril de 2023.
El lloc i hora de celebració de l’acte de presa de possessió, es 

comunicarà amb antelació suficient, a través de la web de la Generalitat 
(www.gva.es, Guia PROP, ocupació pública, apartat Descripció – indi-
car número de convocatòria i any – 15/18)



Ceses.
1. Quienes han de tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado 

en virtud de lo dispuesto en el apartado primero de aquesta resolución, 
cesarán de oficio el día 2 de abril de 2023 en el puesto que, en su caso, 
desempeñasen.

2. Asimismo, quienes se hallen desempeñando con destino provisio-
nal, o mediante nombramiento interino, alguno de los puestos de trabajo 
adjudicados, cesarán de oficio con efectos del día 2 de abril de 2023.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
las personas interesadas podrán interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el juzgado de lo contencioso administrativo correspon-
diente, 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 admi-
nistrativo 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, 10 de marzo de 2023.- El director general de Función 
Pública: David Alfonso Jarque.

Cessaments
1. Els qui han de prendre possessió del lloc de treball adjudicat 

en virtut del que es disposa en l’apartat primer d’aquesta resolució, 
cessaran d’ofici el dia 2 d’abril de 2023 en el lloc que, en el seu cas, 
exerciren.

2. Així mateix, els qui es troben exercint amb destinació provisio-
nal, o mitjançant nomenament interí, algun dels llocs de treball adjudi-
cats, cessaran d’ofici amb efectes del dia 2 d’abril de 2023.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, les 
persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu 
davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de 
dos mesos comptats des de l’endemà de la seua publicació. Així mateix, 
amb caràcter potestatiu, es podrà interposar recurs de reposició, en el 
termini d’un mes des de l’endemà de la publicació, davant l’òrgan que 
ha dictat la resolució. Tot això de conformitat amb el que s’estableix en 
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, regulado-
ra de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que les 
persones interessades puguen exercitar, si escau, qualsevol altre que 
estimen procedent.

València, 10 de març de 2023. — El director general de Funció 
Pública: David Alfonso Jarque.



ADJUDICACIÓ DE LLOCS DELS APROVATS DEL SUBGRUP A1,  CONVOCATÒRIA 15/18
ADJUDICACIÓN DE PUESTOS DE LOS APROBADOS DEL SUBGRUPO A1,  CONVOCATORIA 15/18

ANNEX / ANEXO

PuestoApellidos y nombre Denominación Centro Clasificación Municipio

CONS. AGRIC.,DESENV.RURAL, EMERG.CLIM.I TR.ECOL.

LlocCognoms i nom Denominació Centre Classificació Municipi
Cuerpo

Cos

10992CARREÑO SANCHEZ, BEATRIZ VETERINARI/ÀRIA SANITAT ANIMAL DIRECCIÓ GENERAL D'AGRICULTURA, 
RAMADERIA I PESCA

F E A1 22 E040 VALENCIAA1-04-12.

10994SANCHIS MONSONIS, GLORIA VETERINARI/ÀRIA INSPECCIÓ PECUÀRIA DIRECCIÓ GENERAL D'AGRICULTURA, 
RAMADERIA I PESCA

F E A1 22 E040 VALENCIAA1-04-12.

11366HORTELANO MARIN, MARIA ISABEL VETERINARI/ÀRIA INSPECCIÓ PECUÀRIA OCAPA "LA HOYA DE BUÑOL" F E A1 22 E040 CHIVAA1-04-12.

11376PEDRO BURDEUS, ANA VETERINARI/ÀRIA INSPECCIÓ PECUÀRIA OCAPA "ALTO PALANCIA" F E A1 22 E040 SEGORBEA1-04-12.

11378GONZALEZ RIOS, ALICIA VETERINARI/ÀRIA INSPECCIÓ PECUÀRIA OCAPA "LOS SERRANOS" F E A1 22 E040 CHELVAA1-04-12.

11379GABALDON PEREZ, MARTA VETERINARI/ÀRIA INSPECCIÓ PECUÀRIA OCAPA "CAMP DEL TÚRIA" F E A1 22 E040 LLÍRIAA1-04-12.

11386HERNANDEZ SAURA, MARIA DOLORES VETERINARI/ÀRIA INSPECCIÓ PECUÀRIA OCAPA "L'ALT VINALOPÓ" F E A1 22 E040 VILLENAA1-04-12.

11404MONFORT LORENZO, MARIA VETERINARI/ÀRIA INSPECCIÓ PECUÀRIA OCAPA "ELS PORTS" F E A1 22 E040 VILLAFRANCA DEL CIDA1-04-12.

11406GARCIA GOZALBO, CONRADO VETERINARI/ÀRIA INSPECCIÓ PECUÀRIA OCAPA "LA PLANA ALTA" F E A1 22 E040 VILA-REALA1-04-12.

11407JIMENEZ SOLIS, ROSENDO VETERINARI/ÀRIA INSPECCIÓ PECUÀRIA OCAPA "RINCÓN DE ADEMUZ" F E A1 22 E040 TORREBAJAA1-04-12.

11415GIRBES HERRERO, ROBERTO VETERINARI/ÀRIA INSPECCIÓ PECUÀRIA OCAPA "LA COSTERA" F E A1 22 E040 XÀTIVAA1-04-12.

12074VALLES VIOLA, CANDELARIA VETERINARI/ÀRIA INSPECCIÓ PECUÀRIA OCAPA "ELS PORTS" F E A1 22 E040 MORELLAA1-04-12.

12081BOLUDA GANDIA, ANA VETERINARI/ÀRIA INSPECCIÓ PECUÀRIA OCAPA "L'HORTA SUD-ALDAIA" F E A1 22 E040 ALDAIAA1-04-12.

18791JIMENEZ LOPEZ, MARIA JOSEFA VETERINARI/A DE BENESTAR ANIMAL DIRECCIÓ GENERAL D'AGRICULTURA, 
RAMADERIA I PESCA

F E A1 22 E040 VALENCIAA1-04-12.

18835ANDRES ROMANCE, RICARDO T.S.F. EN VETERINÀRIA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ALACANT F E A1 20 E039 ALACANT/ALICANTEA1-04-12.

18968ARAMENDIA GARCIA, ELSA VETERINARI/ÀRIA INSPECCIÓ PECUÀRIA OCAPA "ELS PORTS" F E A1 22 E040 MORELLAA1-04-12.

33480MIRA DIEZ, MARIA ZULIMA VETERINARI/A DE CONTROL OFICIAL DE 
LA PRODUCCIÓ PRIMÀRIA

DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ALACANT F E A1 22 E040 ALACANT/ALICANTEA1-04-12.

33481LACRUZ GIMENO, JOAQUIN VETERINARI/A DE CONTROL OFICIAL DE 
LA PRODUCCIÓ PRIMÀRIA

DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VALÈNCIA F E A1 22 E040 VALENCIAA1-04-12.

33491RIOJA SANCHIS, MARIA DEL PILAR VETERINARI/A DE CONTROL OFICIAL DE 
LA PRODUCCIÓ PRIMÀRIA

DIRECCIÓ GENERAL D'AGRICULTURA, 
RAMADERIA I PESCA

F E A1 22 E040 VALENCIAA1-04-12.
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