
A LA SOTSSECRETARIA DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ DE 
LA GENERALITAT VALENCIANA

__________________________________________, major d'edat, DNI núm. 
__________________________ i amb domicili a efectes de notif icació 
______________________________________________________________________; 
davant aquesta sotssecretaria comparec i com millor procedisca en dret, DIC:
    
    Que, mitjançant resolució de data ______________, del/la director/a territorial 
d'Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat valenciana, em notificava el meu 
cessament en la prestació de serveis amb efectes administratius i econòmics del 
2012.06.30. Com que no estic d'acord amb l'esmentada resolució ja que la considere no 
ajustada a dret, en temps i forma, i en virtut del que disposen els articles 114 i 115 de la 
Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, interpose 
RECURS D'ALÇADA contra la resolució de data ____________, en funció de les 
següents:

AL·LEGACIONS

PRIMERA - Que sóc funcionari/ària interí/ina del cos de __________________, 
especialitat: _____________________ i amb destinació, des del ________________, 
fins al _________________________________.

SEGONA- Que, en els actes d'adjudicació del mes de _____________ de 2011, em va ser 
adjudicada una vacant en el _______________________________, a jornada _______
% , fins al __________________ (S'adjunta a aquest escrit una còpia del nomenament o 
la credencial com a DOCUMENT NÚMERO U).
    
TERCERA- Que, mitjançant resolució de data ______________, del/la director/a 
territorial d'Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat valenciana, em notificava el 
meu cessament en la prestació de serveis amb efectes administratius i econòmics del 
30-6-2012, en aplicació del Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell (s'adjunta a 
aquest escrit una còpia del nomenament o la credencial com a DOCUMENT NÚMERO 
DOS).
    
QUARTA- Que l'Ordre APU/1461/2002, de 6 de juny, per la qual s'estableixen les normes 
per a la selecció i nomenament de personal funcionari interí (BOE 15 juny), estableix: 
per ordre de 28 de febrer de 1986 es van aprovar les normes per la selecció del personal 
funcionari interí (la Llei 473/1986), en desenvolupament de l'article 31 del llavors vigent 
Reial Decret 2223/1984, de 19 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General 
d'Ingrés del Personal al servei de l'Administració de l'Estat (la Llei 2698/1984).
    Amb posterioritat, el Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el 
Reglament General d'Ingrés del personal al servei de l'Administració General de l'Estat 



i de Provisió de Llocs de Treball i Promoció Professional dels funcionaris civils de l'Estat 
(la Llei 1435/1995), va substituir el Reial Decret 2223/1984, de 19 de desembre, i va 
establir, en l'article 27, una sèrie de previsions sobre els funcionaris interins.
    Si bé l’ordre de 28 de febrer de 1986 es manté en vigor en la part que no s'opose al 
Reglament General d’Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat 
i de Provisió de Llocs de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de 
l'Estat, la recent modificació de l'apartat 2 de l'article 5 de la Llei de Funcionaris Civils 
de l'Estat de 1964 (la Llei 5/1964) efectuada per la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i de l'ordre social (la Llei 1785/2001) i la millor 
adequació a aspectes com la necessitat que la selecció de personal es realitze amb la 
màxima agilitat en raó de la urgència requerida per a la cobertura transitòria dels llocs 
de treball, exigeixen l’aprovació d'una nova ordre que desenvolupe el contingut de 
l'article 27 del Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració 
General de l'Estat i de Provisió de Llocs de Treball i Promoció Professional dels 
Funcionaris Civils de l'Estat.
    Per tant, amb informe previ de la Comissió Superior de Personal, dispose:

Primer. Àmbit d'aplicació:

    "1. Aquesta ordre és aplicable per a la selecció i nomenament del personal funcionari 
interí que haja de prestar serveis en cossos i escales inclosos en l'article 1.1 de la Llei 
30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública (la Llei 
1913/1984).
    2. Així mateix, serà d'aplicació supletòria per a la selecció i el nomenament de 
personal funcionari interí que haja de prestar serveis en cossos i escales inclosos en 
l'article 1.2 de l'esmentada llei".

Huité. Revocació:

    "El nomenament quedarà revocat per alguna de les causes següents:

1. Quan la plaça ocupada interinament siga proveïda per funcionari de carrera per algun 
dels sistemes de provisió previstos reglamentàriament.
2. Quan s'extingisca el dret a la reserva del lloc de treball del funcionari de carrera 
substituït.
3. Quan per causes sobrevingudes la plaça siga amortitzada.
4. Quan l'Administració considere que ja no hi haja les raons d'urgència que van motivar 
la cobertura interina ".

 CINQUENA- Que el Reial Decret 2223/1984, 19 desembre (BOE de 21 desembre 1984) - 
derogat pel Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament 
General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de 
Provisió de Llocs de Treball i Promoció professional dels Funcionaris Civils de 
l'Administració General de l'Estat (BOE de 1995.04.10), disposa:



Article 1. Aquest Reglament és aplicable als procediments d'ingrés que es realitzen 
respecte al personal comprés en l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d'agost:

    "1. Tindrà caràcter supletori per a tot el personal al servei de l'Estat i de les 
administracions públiques no inclòs en el seu àmbit d'aplicació. 
    2. Aquest reial decret no és aplicable als sistemes de promoció interna, que es 
regulen per les normes específiques ". 

 SISENA- Que l'Ordre de 28 de febrer de 1986 per la qual s'estableixen normes per a la 
selecció del personal funcionari interí (BOE 21 març 1986 - vigent fins al 16-6-2002) 
disposa:

    + Primer- Aquesta ordre és aplicable al procediment de selecció del personal 
funcionari interí que haja de prestar servei en els cossos i escales inclosos en l'àmbit 
d'aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d'agost (la Llei 1913/1984).

Disposició final- En tot el que no preveu aquesta ordre s'han d'aplicar, si la seua 
naturalesa ho permet, les normes que conté el Reial Decret 2223/1984, de 19 de 
desembre
    
SETENA- Que el Reial Decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament 
de Situacions Administratives dels Funcionaris Civils de l'Administració General de 
l'Estat (BOE 10 abril 1995 - vigent fins al 3-4-2006), disposa:

Article 1. Àmbit d'aplicació: "1. Aquest Reglament és aplicable als funcionaris de 
l'Administració General de l'Estat i els seus organismes autònoms compresos en 
l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la 
Funció Pública.
    2. No obstant el que disposa l'apartat anterior, no són aplicables als funcionaris dels 
cossos o escales en què s'ordena la funció pública docent les disposicions d'aquest 
Reglament relatives a les situacions al·ludides en l'apartat 1, paràgraf segon de la 
disposició addicional quinzena de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la 
Reforma de la Funció Pública, addicionat per la Llei 22/1993, de 29 de desembre, de 
mesures fiscals, de reforma del règim jurídic de la funció pública i de la protecció per 
desocupació ".

HUITENA- Que la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (BOE 
13 Abril 2007), disposa:

     Article. 1 Objecte:

    1. El present Estatut té per objecte establir les bases del règim estatutari dels 
funcionaris públics inclosos en el seu àmbit d'aplicació. 
    2. Així mateix té per objecte determinar les normes aplicables al personal laboral al 
servei de les administracions públiques. 
    3. Aquest Estatut reflecteix, de la mateixa manera, els fonaments d'actuació:



a) Servei als ciutadans i als interessos generals.
b) Igualtat, mèrit i capacitat en l'accés i en la promoció professional.
c) Submissió plena a la llei i al dret.
d) Igualtat de tracte entre dones i homes.
e) Objectivitat, professionalitat i imparcialitat en el servei garantides amb la 
inamobibilitat en la condició de funcionari de carrera.
f) Eficàcia en la planificació i gestió dels recursos humans.
g) Desenvolupament i qualificació professional permanent dels empleats públics.
h) Transparència.
i) Avaluació i responsabilitat en la gestió.
j) Jerarquia en l'atribució, ordenació i exercici de les funcions i tasques.
k) Negociació col·lectiva i participació, a través dels representants, en la determinació 
de les condicions d'ocupació.
l) Cooperació entre les administracions públiques en la regulació i gestió de l'ocupació 
pública ". 

    + Article 2. Àmbit d'aplicació:

1. Aquest Estatut s'aplica al personal funcionari i en el que calga al personal laboral al 
servei de les següents administracions públiques:
- L'Administració General de l'Estat.
- Les administracions de les comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla.
- Les administracions de les entitats locals.
- Els organismes públics, agències i altres entitats de dret públic amb personalitat 
jurídica pròpia, vinculades o dependents de qualsevol de les administracions públiques.
- Les universitats públiques. 

2. En l'aplicació d'aquest Estatut al personal investigador es poden dictar normes 
singulars per a adequar-lo a les seues peculiaritats. 
    
3. El personal docent i el personal estatutari dels serveis de salut es regiran per la 
legislació específica dictada per l'Estat i per les comunitats autònomes en l'àmbit de les 
respectives competències i pel que preveu aquest Estatut, excepte el capítol II del títol 
III, llevat de l'article 20, i els articles 22.3, 24 i 84. Vegeu Llei 55/2003, de 16 de 
desembre, de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut (BOE 17 
desembre). 

4. Cada vegada que aquest Estatut faça esment al personal funcionari de carrera es 
considerarà comprés el personal estatutari dels serveis de salut. 

5. El present Estatut té caràcter supletori per a tot el personal de les administracions 
públiques no inclòs en el seu àmbit d'aplicació. 

    Article 10. Funcionaris interins:



    "1. Són funcionaris interins els que, per raons expressament justificades de 
necessitat i urgència, són nomenats com a tals per a l'exercici de funcions pròpies de 
funcionaris de carrera, quan es done alguna de les circumstàncies següents:

a) L'existència de places vacants quan no siga possible seua cobertura per funcionaris 
de carrera.
b) La substitució transitòria dels titulars.
c) L'execució de programes de caràcter temporal.
d) L'excés o acumulació de tasques per termini màxim de sis mesos, dins d'un període 
de dotze mesos. 
    2. La selecció de funcionaris interins s'ha de fer mitjançant procediments àgils que 
respectaran en tot cas els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 
    3. El cessament dels funcionaris interins es produirà, a més de per les causes que 
preveu l'article 63, quan finalitze la causa que va donar lloc al seu nomenament. 
    4. En el supòsit previst en la lletra a) de l'apartat 1 d'aquest article, les places vacants 
exercides per funcionaris interins s'han d'incloure en l'oferta d'ocupació corresponent a 
l'exercici en què es produeix el seu nomenament i, si no fos possible, en la següent, 
llevat que se'n decidisca l'amortització. 
Als funcionaris interins els és aplicable, quan siga adequat a la naturalesa de la seva 
condició, el règim general dels funcionaris de carrera 

    NOVENA- Que la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de 
la Funció Pública Valenciana (DOCV 14 juliol 2010 - BOE 6 agost 2010), disposa:

Article 3. Àmbit d'aplicació: 
1. Aquesta llei s'aplica al personal funcionari que presta els seus serveis en les 
següents administracions públiques:
a) L'administració de la Generalitat, en els termes de l'article següent.
B) Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, que exerceix funcions 
d'administració o serveis en aquestes.
c) Les administracions locals situades en el territori de la Comunitat Valenciana a què 
es refereix l'article 5, amb les especificitats previstes en la disposició addicional setena 
d'aquesta llei.
2. El personal laboral de les administracions esmentades en l'apartat anterior es regirà, 
a més de per la legislació laboral i les altres normes convencionalment aplicables, pels 
preceptes de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i pels d'aquesta llei que així ho 
disposen expressament.
3 . El personal laboral de les empreses públiques que adopten la forma de societat 
mercantil es regirà per la normativa específica, sense perjudici del que disposa l'article 
4, apartat 4, d'aquesta llei.
4. El personal investigador al servei de la Generalitat es regeix per aquesta llei, sense 
perjudici de les normes singulars que es dicten per adequar-la a les seues 
peculiaritats.
 5. El personal docent i estatutari al servei de la Generalitat es regirà, en aquelles 
matèries no regulades per la seua normativa específica, pel que disposa aquesta llei, a 
excepció dels articles relatius a les retribucions complementàries, la mobilitat 



interadministrativa i la promoció professional. No obstant això, les previsions de 
l'avaluació de l'acompliment de l'article 121, són aplicables a aquest personal.
    6. Les disposicions d'aquesta llei només són aplicables quan així ho determine la 
seua legislació específica, i en els termes previstos en aquesta; al personal següent:
a) El personal al servei de les Corts.
b) El personal al servei de les institucions de la Generalitat .
c) El personal funcionari al servei de l'administració de Justícia.
    En tot cas, les disposicions d'aquesta llei són d'aplicació supletòria a les institucions a 
què es refereix aquest apartat 6.b. ". 

Article 14. Concepte i classes de personal empleat públic: "1. És personal empleat 
públic qui exerceix professionalment funcions retribuïdes al servei dels interessos 
generals en les administracions públiques incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei, 
amb les característiques i especificitats normatives que s'assenyalen en l'article 3.
    2. El personal empleat públic es classifica en:
a) Personal funcionari de carrera.
b) Personal funcionari interí.
c) Personal laboral, ja siga fix, per temps indefinit o temporal.
d) Personal eventual ". 

Article 16. Personal funcionari interí: 
"1. És personal funcionari interí aquell que, en virtut de nomenament legal i per raons 
expressament justificades de necessitat i urgència, presta serveis en l'administració 
mitjançant una relació professional de caràcter temporal, regulada pel dret 
administratiu, per a l'exercici de funcions atribuïdes al personal funcionari de carrera.
    2. Les circumstàncies que poden donar lloc al seu nomenament són les següents:
a) L'existència de llocs de treball vacants quan no siga possible la seua cobertura per 
personal funcionari de carrera.
b) La substitució transitòria de la persona titular d'un lloc de treball.
c) L'execució de programes de caràcter temporal i de durada determinada, el termini 
màxim s'ha de fer constar expressament en el nomenament, i que responguen a 
necessitats no permanents de l'administració.
d) L'excés o acumulació de tasques, de caràcter excepcional i circumstancial, per un 
termini màxim de sis mesos dins d'un període de dotze.
    3. Els nomenaments previstos en les lletres c) i d) del número anterior s'efectuaran 
en els termes que dispose la normativa reglamentària de desplegament.
    4. Els nomenaments de personal funcionari interí s'efectuaran en llocs de treball 
corresponents a la categoria d'entrada en el cos, agrupació professional funcionarial o 
escala corresponent, amb les excepcions que es determinen per tal de garantir 
l'adequada prestació del servei públic.
    5. Quan les circumstàncies de la prestació del servei així ho requerisquen, 
l'administració pot establir que la relació interina siga a temps parcial.
    6. La selecció, que serà objecte de regulació reglamentària, s'ha de realitzar 
mitjançant procediments àgils que respectaran els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i 
publicitat, a través de la constitució de borses de treball vinculades amb el 
desenvolupament de les ofertes d'ocupació pública.



    7. El personal funcionari interí haurà de reunir els requisits legals i reglamentaris per 
a exercir les funcions pròpies del lloc de treball, així com posseir les capacitats i 
aptituds físiques i psíquiques adequades per al seu exercici. El nomenament de 
funcionària o funcionari interí no atorgarà cap dret per al seu ingrés en l'administració 
pública.
    8. El personal funcionari interí té l'obligació de mantindre actualitzats els 
coneixements necessaris per a l'exercici del lloc de treball que ocupa i en virtut dels 
quals va ser seleccionat.
    9. El cessament del personal funcionari interí es produirà:
a) Quan desapareguin les circumstàncies que van donar lloc al seu nomenament.
b) Per la provisió del lloc corresponent per funcionària o funcionari de carrera.
c) Per l'amortització del lloc de treball.
d) Quan es produïsca un incompliment sobrevingut dels requisits exigits per al seu 
nomenament, com a conseqüència de la modificació de la classificació dels llocs de 
treball.
e) Per qualsevol de les causes enumerades en l'article 59 d'aquesta llei.
    En el supòsit previst en la lletra a de l'apartat 2 d'aquest article, els llocs de treball 
vacants ocupats per personal funcionari interí s'han d'incloure en l'oferta d'ocupació 
corresponent a l'exercici en què es produïsca el seu nomenament i, si no fóra possible, 
en la següent, llevat que se'n decidisca l' amortització.
    10. Al personal funcionari interí li serà aplicable, quan siga adequat a la seua 
condició, el règim general del personal funcionari de carrera ".

    DESENA- Que, per tot el que antecedeix, la resolució impugnada vulnera el que 
disposa la normativa vigent d'aplicació, sent tal cessament contrari a dret, en haver-se 
dut a terme sota criteris al marge de la legalitat, ja que no hi concorre cap de les causes 
legalment previstes per a cessar en la meua prestació de serveis amb data 30-6-2012.

    Per les raons exposades,

    SOL·LICITE DE LA SOTSSECRETARIA DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ I 
OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA que, tenint per presentat aquest escrit, 
l’admeta i, de conformitat amb les al·legacions formulades per aquesta part, tinga per 
interposat RECURS D'ALÇADA contra la resolució de data ______________ i siga 
dictada resolució estimatòria d’aquesta, per la qual siga deixada sense efectes la que 
ací està impugnada i, per tant, em siga reconegut el meu dret a cessar amb data 
d'efectes administratius i econòmics del 31-8-2012.

        ___________________, ____ de juliol de 2012
        

Signat: _____________________________


