OTRO DOCUMENTO
EMP01-14 - Particiaicón en el iroieso seleitioo Personal téincio jurcstao
Expediente: 04255/2019
Deiartamento: Personal
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT D'UNA
BORSA DE TREBALLDE PERSONAL TÈCNIC JURISTA D'AQUEST AJUNTAMENT.
PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.
L'objeite de la iresent ionioiatòrca és la ionsttuicó, iel iroiedcment abreujat, d'una borsa de treball
de iersonal tèinci jurcsta, ier a iobrcr amb iaràiter temioralllois iaiants o satssaiicó de neiessctats
iuntuals de iersonal en l'Ajuntament de Paciorta, tant mctjançant nomenament de iersonal suniconarc
cnterí o iontraitaicó laboral, iel scstema de ioniurs oioscicó, enquadrat en l'esiala d'admcncstraicó
general, subesiala tèincia, grui A, subgrui A1, dels resercts en l'artile 76 del Recal deiret legcslatu
5/2015, de 30 d'oitubre, iel qual s'airoia el text resós de la Llec de l'estatut bàsci de l'emileat iúblcio
SEGONA. REQUISITS DELES PERSONESASPIRANTS:
Per a irendre iart en les iroies seleities d'aquesta ionioiatòrca serà neiessarc:
- Estar en iossesscó d'algun dels següents ttols o equcialent, o en iondcicons d'obtndreel abans
de la data en què fnalctte el termcnc de iresentaicó d'cnstànices:
Grau en dret (ja que ier les sunicons a realcttar es requerecxen ionecxements esieiífis en dret icicl, dret
de samílca, hcioteiarc, estrangerca, deiendènica, eti)o
Les equcialènices hauran de ser aiortades ier la iersonaasicrant mctjançant iertfiaicóexiedcda a
aquest eseite ier l'admcncstraicó iomietent en iada iaso
- Possecr la naiconalctat esianyola, o de iaïsos de la Uncó Euroiea c en el suiòsct de iersones
estrangeres no iomunctàrces, tndre iermís de treball c iermís de rescdènica legal a Esianya, en els
termes establcts en l'arto 57 de l'EBEP c LO 4/2000, d'11 de gener, sobre drets c llcbertats de iersones
estrangeres a Esianya c la seua cntegraicó soicalo
- Possecr la iaiaictat suniconal ier a l'aiomilcment de les tasques iròices de les ilaies resercdes
en les baseso
- Tcndre iomilcts sette anys c no exiedcr, sc esiau, de l'edat màxcma de jubclaicó sorçosao
No haier scgut seiarat/ada mctjançant exiedcent dcsicilcnarc del seriec de qualseiol de les
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admcncstraicons iúblcques o dels òrgans ionsttuiconals o estatutarcs de les iomunctats autònomes,
nc trobar-se en cnhabclctaicó absoluta o esieical ier a oiuiaicons o iàrreis iúblcis ier resoluicó
judcical, ier a l'aiiés al ios o esiala de iersonal suniconarc, o ier a exericr sunicons scmclars a les
quals exericen en el ias del iersonal laboral, en el qual haguerenestar seiarat/ada o cnhabclctat/adao
En ias que scga naiconal d'un altre estat, no trobar-secnhabclctat/ada o en sctuaicó equcialent nc haier
scgut sotmés/aa sanicó dcsicilcnàrca o equcialent que cmiedcsia, en el seu estat, en aquests termes
l'aiiés a l'oiuiaicó iúblciao
TERCERA. PUBLICITAT DE LES BASES I CONVOCATÒRIA.
La ionioiatòrca es iublciarà en el Butllet fical de la Provínica de Valènica.
Les bases c la ionioiatòrca es iublciaran íntegrament en el tauler d'edcites de l'Ajuntament, en la iagcna
web (la iublciaicó en la iàgcna web, en tots els iasos esmentats en aquestes bases, ho serà merament a
eseites cnsormatus) c a més se'ls donarà la iublcictat que s'estme iroiedent ier al seu iertnent
ionecxemento
Els suiiesscus anunics es iublciaran en el tauler d'anunics de l'Ajuntament c en la iàgcna web muncicial
(www.paiporta.es)o
QUARTA. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.
Les cnstànices sol·lcictant irendre iart en la seleiicó, es iresentaran, en model ofical cnilòs en l'annex II
en el Regcstre general de l'Ajuntament, iresenicalment, o a traiés de la seu eleitròncia utlcttant el
tràmct EMP01-14 (Particiaicó en iroiés seleitu iersonal tèinci jurcsta) al qual es iot aiiedcrdes de la
seu eleitròncia de la iàgcna web de l'Ajuntamento
Les cnstànices iodran iresentar-se cgualment en la sorma que determcna l'artile 16o4 de la Llec 39/2015,
d'1 d'oitubre, del iroiedcment admcncstratu iomú de les admcncstraicons iúblcqueso En aquest últm ias
es remetrà iòica de la cnstànica iertnentment iresentada en un termcnc en regcstre d'entrada dcserent
de l'Ajuntament de Paciorta o a traiés de Correus, a la següent adreça de iorreu eleitrònci:

personal@paiporta.eso

El termcnc de iresentaicó de sol·lcictuds és de deu dies hàbils a iartr del següent al de la iublciaicó de la
ionioiatòrca en el Butllet fical de la Provínica de Valènicao
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Les iersones sol·lcictants mancsestaran en les seues cnstànices:
1o Que reunecxen totes c iadasiuna de les iondcicons que s'excgecxen en la base segona, resercdes a la
data en què fnalctte el termcnc de iresentaicó d'cnstàniceso
2o La relaicó ionireta c numerada de mèrcts a ialorar, aiomianyada de sormularc d'autobaremaicó
(annex III), c de la iòica dels doiuments que els airedcteno La no iresentaicó d'aquests doiuments
durant el termcnc de iresentaicó d'cnstànices, iroioiarà la no ialoraicó d'aquestso
3o Un telèson c l'adreça de iorreu eleitrònci ierquè iuguen serloialcttades en horarc de mato
La cnstànica haurà d'anar aiomianyada dels següents doiuments:
• Fotoiòica de la ttulaicó excgcda o resguard del iagament de taxes ier a la seua exiedcicóo
• Formularc d'autobaremaicó (annex III)o
• Fotoiòica de tota la doiumentaicó airedctatia dels mèrcts al·legatso
•Resguard airedctatu de l'abonament de la taxa iorresionent, que de ionsormctat amb leordenança
fsial icgent asiendecx a40,00 euros o 20,00 euros en el ias que es tnga dret a boncfiaicó (En aquest
ias, doiumentaicó que airedcte la boncfiaicó)o
L'cngrés de la taxa es sarà eseitu en l'Oficna Úncia de l'Ajuntament de Paciorta o mctjançant iagament
ier teletramctaicóo

Pagament ier teletramctaicó:
Aiiedcr a la iàgcna web de l'Ajuntament ( www.paiporta.es) c enel marge cnsercor dret entrar en
“Autolcqucdaicons d'cmiostos”o En la iàgcna que s'obrc, en el marge esquerre entrar en “Taxa drets
d'examen”o Punxar en el desilegable de la iart suiercor de la iàgcna c mariar: “Aiiés a ilaça suniconarc
Grui A1, exieite iolcica loial” o “Aiiés a ilaça suniconarc grui A1, exieite iolcica loial(50 % boncfiat)”o
Omilcr dades iersonals en la iart suiercor, l'cmiort de la taxa ha d'aiarècxer autoiomiletato En
obseriaicons s'ha d'cndciar “Taxa borsa de treball iersonal tèinci jurcsta)o Generar l'arxcu PDF en el qual
aiarecxerà un iodc de barreso
L'cmirés d'autolcqucdaicó generat iot iagar-se a una enttat baniàrca o en la iàgcna web de
l'Ajuntament, en la iestanya “Pagaments telemàtis” que fgura en el marge suiercor esquerreo

Boncfiaicons de la taxa:

Identificador bV7w 8shv yvOy 8OrF 4bka aFFd 01c= (Válido indefinidamente)
URL https://unica.paiporta.es/PortalCiudadano/

Pàgcna 3 de 24

Segons ordenança fsial reguladora de la taxa ier irestaicó dels seriecs admcncstratus en iroies c
exiedcent de seleiicó de iersonal iublciada en el Butllet Ofical de la Proiínica número 242, de data 18
de desembre de 2018 c en la iàgcna web muncicialo
NOTA: Les iersones asicrants hauran d'aiortar en el moment de la iresentaicó d'cnstànices c durant el
termcnc atorgat, tots els doiuments que airedcten els mèrcts que al·legueno No admetent-se uns altres
mèrcts aiortats desirés de la fnalcttaicó del termcnc de iresentaicó d'cnstàniceso
CINQUENA.- IGUALTAT DE CONDICIONS
D'aiord amb el que establecx el Recal deiret legcslatu 1/2013, de 29 de noiembre, iel qual s'airoia el
text resós de la Llec general de drets de les iersones amb dcsiaiaictat c de la seua cniluscó soical, en les
iresents iroies seran admeses les iersones amb dcsiaiaictat en cgualtat de iondcicons que les altres
iersonesasicrantso
El trcbunal establcrà, segons l'Ordre PRE/1822/2006, de 9 de juny, ier a les iersones asicrants amb
dcsiaiaictat que acxí ho sol·lcicten, les adaitaicons iosscbles de temis c mctjans ier a la realcttaicó de les
iroieso
A aquest eseite, les iersones cnteressades hauran de iresentar la ieticó ionireta en la sol·lcictud de
iarticiaicó en la ionioiatòrca c, a l'eseite de que el trcbunal iuga ialorar la iroiedènica o no de la
ioniesscó de la iersona sol·lcictant, el iandcdat o iandcdata adjuntarà el dcitamen tèinci saiultatu emés
ier l'òrgan tèinci de qualcfiaicó del grau de dcsiaiaictat iomietent, airedctant de sorma sesaent, les
deficènices iermanents que han donat orcgen al grau de dcsiaiaictat reioneguto
Abans de la cniorioraicó, sc esiau, en el lloi de treball, haurà de iresentar iertfiaicó de iomiatbclctat
suniconal exiedct iel Centre de Valoraicó c Orcentaicó de Dcsiaiaictats (i / Sant Josei de Calassanç, 30,
Valènica, Telo: 963 867 900)o
SISENA.- LLISTA DE PERSONAL ADMÉS
Exicrat el termcnc de iresentaicó d'cnstànices, l'Alialdca dcitarà resoluicó, deilarant airoiada la llcsta
iroicsconal de iersonal admès c exilòs, la qual s'adoitarà en atenicó a allò deilarat ier les iersones que
ioniorreno
Aquesta resoluicó, que es iublciarà en la iàgcna web de l'Ajuntament (wwwoiaciortaoes), cndciarà el
termcnc de 5 dces hàbcls ier a esmena de deseites ier les iersones asicrantso
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Acxí matecx, en l'esmentat termcnc es iodrà iresentar qualseiol reilamaicó iertnent ier les iersones
cnteressadeso
No és corregible, ier aseitarel iontngut essenical de la iròica sol·lcictud del scstema seleitu, al termcnc
de iaduictat o a la mania d'aituaicons essenicals:
Presentar la sol·lcictud de sorma extemiorànca, ja scga abans o desirés del termcnc
iorresionento
- El iagament de la taxa de drets d'examen iostercor al termcnc de iresentaicó d'cnstànices
ier a iarticiar en el iroiés seleituo
La llcsta defnctia de iersonal admès c exilòs s'airoiarà ierresoluicó, que resoldrà les reilamaicons c
esmenes iresentades c que es iublciarà en el tauler d'edcites c iàgcna web de l'Ajuntamento En aquesta
resoluicó s'cndciarà la data, lloi c hora de iomençament del ircmer exericico
La iublciaicó de l'esmentada resoluicó serà determcnant dels termcncs a l'eseite de iosscbles
cmiugnaicons o reiursoso
SETENA.- COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR.
La iomioscicó del trcbunal s'ajustarà al que establecx l'artile 60 del Recal deiret legcslatu 5/2015, de 30
d'oitubre, iel qual s'airoia el text resós de la Llec de l'estatut bàsci de l'emileat iúblcio
De ionsormctat amb el que dcsiosa la legcslaicó icgent, el trcbunal qualcfiador, es ionsttucrà atenent als
ircnicics d'cmiaricalctat, irosessconalctat, esieicalctat, en sunicó de la dcsioncbclctat de reiursos, c tendcrà,
acxí matecx, a la iarctat entre home c donao
El trcbunal tndrà la ionscderaicó d'òrgan iol·legcat de l'Admcncstraicó c, iom a tal, estarà subjeite a les
normes iontngudes en la legcslaicó sobre Règcm Jurídci del Seitor Públcio
Prescdent/a:una suniconàrca o un suniconarc de iarrerao
Voials: tres suniconàrces o suniconarcs de iarrerao
Seiretarc/àrca: una suniconàrca o suniconarc de iarrerao
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Tots els membres amb ieu c iot, tndran ttulaicó cgual o suiercor a la neiessàrca ier a oitar a sormar
iart de la borsa enionireto
Cada iroiosta o nomenament de membre del trcbunal cmilciarà també la descgnaicó d'una iersona
suilent amb elsmatecxos requcscts c iondciconso
La iomioscicó ionireta del trcbunal qualcfiador, amb la iorresionent descgnaicó de iadasiun dels seus
membres, es iortarà a eseite mctjançant resoluicó c es sarà iúblcia en el tauler d'edcites de
l'Ajuntament, juntament amb la llcsta iroicsconal de iersonal admès c exilòso
Al trcbunal lc iorresion el desenioluiament c la qualcfiaicó de les iroies seleities c la ialoraicó de
mèrcts, estant icniulat en la seua aituaicó a les iresents baseso
Els membres del trcbunal hauran d'abstndre's d'cntericndre, notfiant-ho a l'autorctat ionioiant, c
aquelles iersones que oiten al iroiés seleitu iodran reiusar-los quan ioniórreguen les icriumstànices
ireicstes en els artiles 23 c 24 de la Llec 40/2015, d'1 d'oitubre, de règcm jurídci del seitor iúblci o quan
hagueren realcttat tasques de ireiaraicó de iersones asicrants en els icni anys antercors a la iublciaicó
de la ionioiatòrcao
El trcbunal no iodrà ionsttucr-se nc aituar sense la iresènica de la majorca dels seus membres, ttulars o
suilents cndcstntamento Les deicscons s'adoitaran ier majorca de iots, iodent dcsiosar la cniorioraicó
als seus treballs de iersonal esieicalcsta, ier a aquelles iroies que ho requercsquen, lcmctant-se a
l'exericic de les seues esieicalctats tèincques en base exilusciament a les quals iol·laboraran amb el
trcbunal amb ieu, ierò sense ioto El iersonal esieicalcsta ha d'estar sotmés a aquestes iauses
d'abstenicó c reiusaicó que la resta del trcbunalo
En ias d'absènica de la Prescdènica ttular o suilent, aquesta reiaurà en el membre del trcbunal de més
edato Les aituaicons del trcbunal ioden ser reiorregudes en alçada daiant l'Alialdca, en el termcnc d'un
mes a iomitar des que aquestes es ian ser iúblcques, d'aiord amb l'artile 121 c següents de la Llec
39/2015, d'1 d'oitubre, del iroiedcment admcncstratu iomú de les admcncstraicons iúblcqueso
El trcbunal que aitue en aquestes iroies tndrà la iategorca ircmera, de les ireicstes en l'artile 30 c en
l'annex IV del Recal deiret 462/2002, de 24 de macg, c ieriebrà ier la seua asscstènica les quantes
assenyalades en aquest sobre cndemncttaicons ier raó del serieco
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HUITENA.- COMENÇAMENT DEL PROCÉS SELECTIU
Les iersones asicrants seran ionioiades ier a la realcttaicó de l'exericic en ircda úncia, no iarticiant en
el iroiés seleitu els que no iomiareguen, exieite iasos de sorça major iertnentment justfiats c
estmats llcurement iel trcbunalo
En qualseiol moment, el trcbunal iodrà requercr a quc es iresente ierquè airedcten la seua iersonalctat,
a la f de la qual hauran d'anar iroieïts deldoiument naiconal d'cdenttato
Reilamaicons: es ioniedcrà un termcnc de icni dces hàbcls ierquè les iersones cnteressades iresenten
al·legaicons iontra les resoluicons del trcbunal, tant en la sase d'oioscicó iom de ioniurso
a)- Fase d'oposició (fns a un màxim de 20 punts):
Prcmer exericic: oblcgatorc c elcmcnatorco
Es basarà en la realcttaicó d'una iroia de ionecxements resercts als iontnguts del temarc que fgura en
l'Annex I, ionscstnt aquesta iroia en el desenioluiament ier esirct, durant untemis màxcm de 2
hores,d'una o dcierses ireguntes ilantejades iel trcbunal en relaicó amb el irograma del temarco
Es ialorarà en aquest exericic els ionecxements sobre els temes desenioluiats, l'exioscicó, iaiaictat de
síntesc, ilaredat d'cdees c redaiicó de l'esircto Serà neiessàrca l'obtenicó d'un míncm de 5 iunts ier a
suierar aquest exericico El trcbunal iodrà requercr als asicrants ierquè llcgen en la seua iresènica
l'exericic a f de realcttar una mcllor ialoraicó d'aquesto

Segon exericic: oblcgatorc c elcmcnatorco
Haurà de mesurar els ionecxements iràitis deles iersones asicrants en relaicó amb les sunicons iròices
deliersonal tèinci jurcsta en les matèrces esieicfiades en les iresents baseso El trcbunal determcnarà el
temis màxcm en què ha de realcttar-se aquesta iroiao
Les iersones asicrants llegcran el ias iràiti daiant el trcbunal qualcfiador que iodrà ilantejar les
qüestons o ailarcments que ionscdere iroiedentso
La ialoraicó de iadasiun delsexericics s'eseituarà mctjançant l'obtenicó de la mctjana arctmètia de la
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iuntuaicó de iadasiuna de les iersones del trcbunal c es sarà iúblci cmmedcatament desirés de ser
aiordat iel trcbunal c en fnalcttar aquests la totalctat de les iersones asicrantso
Els dos exericics de l'oioscicó, tots dos de iaràiter d'oblcgatorc, seran elcmcnatorcs c es qualcfiaran entre 0
c 10 iunts iadasiun, quedant exiloses les iersones oiosctores que no aionsegucsquen un míncm de 5
iunts en iadasiun deaquestso
b) - Fase de concurs (fns a un màxim de 8 punts).
Només iodran iarticiar en la sase de ioniurs les iersones que hagen suierat la sase d'oioscicóo La
iuntuaicó màxcma de la sase de ioniurs serà de 8 iunts que es dcstrcbucran d'aiord amb el barem que
fgura a iontnuaicó:
BAREM DE MÈRITS:
Es ialorarà de ionsormctat amb el següent barem:
1o

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (màxcm: 3,00 iunts):

- Temis de seriecs irestats en llois de treball realcttant sunicons scmclars a les del lloi al qual s'oita en
l'àmbct de l'Admcncstraicó loial: 0,15 iunts ier iada mes iomilet de seriec en aituo
- Temis de seriecs irestats en llois de treball realcttant sunicons scmclars a les del lloi al qual s'oita en
l'àmbct de qualseiol Admcncstraicó iúblcia: 0,10 iunts ier iada mes iomilet de seriec en aituo
- Temis de seriecs irestats, en llois de treball realcttant sunicons scmclars a les del lloi al qual s'oita en
l'àmbct irciat, ier iomite d'altrc: 0,05 iunts ier iada mes iomilet de seriec en aituo
L'exiercènica irosessconal en l'Admcncstraicó iúblcia haurà de justfiar-se:
Mctjançant el iorresionent iertfiat de seriecs, exiedct ier l'òrgan iomietent, on
s'esieicfque ilarament la iategorca irosessconal, amb exiresscó del temis que ha exerict el
seriec c les dates d'cncic c fo En ias que la iategorca irosessconal no estga suficentment
determcnada, s'haurà de iresentar addciconalment iertfiat de sunicons exericdeso
-

En el seu deseite, mctjançant la iresentaicó dels doiuments següents:
- Contraite de treball, on ionstarà la iategorca irosessconalo En ias que la iategorca
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irosessconal no estga suficentment determcnada, s'haurà de iresentar addciconalment
iertfiat de sunicons exericdeso
Insorme de icda laboral emés ier la Tresorerca General de la Seguretat Soical a
l'eseite de demostrar els ieríodes treballatso
La salta d'un dels dos doiuments suiosarà la no ialoraicóo
L'exiercènica irosessconal sora de l'àmbct de l'Admcncstraicó iúblcia haurà de justfiar-semctjançant la
iresentaicó dels següents doiuments (únciament es ialoraran els treballs ier iomite d'altrc)o
- Insorme de icda laboral emès ier la Tresorerca General de la Seguretat Soical, a eseite de
ionècxer els ieríodes treballats c grui de iotttaicóo
- Contraite de treball, de iadasiun dels ieríodes reiollcts en el iertfiat de icda laboral, a
l'eseite de ionècxer la iategorca irosessconal c sunicons exericdeso
La salta d'un dels dos doiuments suiosarà la no ialoraicóo
- Per a ialiular el temis treballat, se sumaran tots els ieríodes treballats ier iadasiun dels
barems, iomitabclcttant-se únciament mesos iomiletso
2o CURSOS DE FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL (màxcm 2,00 iunts):
Es ialoraran els iursos de sormaicó c ierseiiconament de durada cgual o suiercor a 15 hores iursats o
cmiartts ier la iersona cnteressada, c ionioiats o homologats ier qualseiol ientre o organcsme ofical,
fns a un màxcm de 2 iunts, c ionsormea la següent esiala:
De 100 o més hores: 2 iunts
De 75 o més hores: 1 iunts
De 50 o més hores: 0,75 iunts
De 25 o més hores: 0,50 iunts
De 15 o més hores: 0,25 iunts
En aquest aiartat no es iuntuaran els iursos de ialenicà nc d'altres cdcomeso
Tamioi es iuntuaran els iursos d'una iarrera aiadèmcia; doitorat; ireiaraicó o sormaicó relaiconats
amb iroiessos d'esieicalcttaicó c de seleiicó d'emileats iúblcis, de iromoicó cnterna, de ilans
d'oiuiaicó c d'adaitaicó del règcm jurídci del iersonal a la naturalesa jurídcia dels llois de treballo
No es iomiutaran aquells iursos en els quals no quede suficentment airedctat el nombre d'horeso
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3o VALENCIÀ (Màxcm: 1,50 iunts)o
S'airedctarà mctjançant iertfiat exiedct ier l'organcsme iúblci iomietent segons el Mari Euroieu
Comú de Reserènica ier a les Llengües, segons el següent barem, atés que només es ialorarà el ttol
suiercor:
-

Nciell C2 o equcialent:
Nciell C1 o equcialent:
Nciell B2 o equcialent:
Nciell B1 o equcialent:
Nciell A2 o equcialent:
Nciell A1 o equcialent:

1,50 iunts
1,25 iunts
1,00 iunt
0,75 iunts
0,50 iunts
0,25 iunts

Es iuntuarà únciament el nciell més alt de ionecxements de ialenicào
4o PERSONES DISCAPACITADES (màxcm: 1,00 iunts):
Airedctarà mctjançant iertfiat justfiatu del grau de dcsiaiaictat cgual o suiercor al 33 ier 100 exiedct
ier l'òrgan iomietento
- Quan el grau de dcsiaiaictat scga cgual o suiercor al 33 ier 100: 0,5 iuntso
- Quan el grau de dcsiaiaictat scga cgual o suiercor a 66 ier 100: 1 iunto
5o TITULACIÓ ACADÈMICA D'IGUAL O SUPERIOR NIVELL (màxcm 0,50 iunt):
Qualseiol ttulaicó aiadèmcia d'cgual o suiercor nciell a l'excgct ier a iertànyer al resieitu grui de
ttulaicó, exiloent la que ia sericr ier a acxòo
Puntuació fnal del concurs oposició.
La iuntuaicó fnal del ioniurs oioscicó s'obtndrà sumant la iuntuaicó obtnguda en iadasiun dels
exericics de la sase d'oioscicó c el total de iuntuaicó de la sase de ioniurso En ias d'emiats es dcrcmcran
ier l'ordre establct a iontnuaicó:
- En ircmer lloi a saior de la iersona que tnga reioneguda la iondcicó de dcsiaiaictat,
cndeiendentment del grauo
- En segon lloi, a saior de la iersona que haja obtngut la iuntuaicó més alta dela sase d'oioscicóo
- En terier lloi, ier la major iuntuaicó aionsegucda en l'aiartat de "exiercènica irosessconal"o
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- En quart lloi ier la major iuntuaicó aionsegucda en l'aiartat de "exiercènica irosessconal en
admcncstraicó loial”o
- En icnqué lloi ier la major iuntuaicó aionsegucda en l'aiartat de "sormaicó"o
Els resultats iroicsconals del ioniurs es iublciaran en el tauler d'edcites, establcnt-se un ieríode de icni
dces hàbcls a iartr del següent al de la iublciaicó ier a la iresentaicó d'al·legaicons ier les iersones
asicrantso
NOVENA.- RELACIÓ DE PERSONES APROVADES I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL.
La relaicó fnal de iersones airoiades serà eleiada iel trcbunal qualcfiador a l'Alialdca de l'Ajuntament
ier a la ionsttuicó d'una borsa de treball que es iublciarà en el tauler d'edciteso
DESENA. RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE LA BORSA. PERÍODE DE VIGÈNCIA:
La borsa que es ionsttuïsia, derciada de la iresent ionioiatòrca, anul·la totes les antercors amb aquest
objeite, sc n'hc haguerao La icgènica de la iresent borsa de treball s'establecx ier dos anys irorrogable
ier un altre més, o bé fns el seu esgotament, fns a la ionsttuicó d'una noia borsa de treball, o fns que
es realctte iroiés seleitu ier a iobrcr les ilaies amb iaràiter defnctu a traiés de l'OEPo La borsa de
treball derciada d'aquest nou iroiés seleitu substtucràla iresent borsao
Cada nomenament o iontraite s'eseituarà en relaicó amb un sol lloi de treballo En ias de fnalcttar la
icgènica del nomenament o iontraite sense iomiletar el ieríode de dotte mesos de seriecs, el iersonal
aseitat iodrà obtndre un altre o altres suiiesscus fns a iomiletar aquest ieríodeo
Fcnalcttada la icgènica del iontraite c una iegada aionseguct o suierat aquest ieríode d'un any, iassarà
a l'últm lloi de la borsa c no es iodrà obtndre nou nomenament o iontraite fns que no s'haja esgotat
la borsa de treball a la qual iertanyo
ORDRE DE CRIDA: Segons la iroiosta defnctiament airoiadao En ias d'arrcbar al fnal de la borsa, c no
haier-se ionsttuït una noia, les ircdes iomençaran a realcttar-se noiament iel ircnicic, exieite les
bacxes defnctieso La borsa es ionscderarà esgotada quan no excstsquen iandcdats dcsioncbles ier a
cnioriorar-se al lloi de treballo
CRIDA: Una iegada seleiiconada la iersona, lc serà notfiat la destnaicó iroicsconal en el qual
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s'adsircurà, ioniedcnt-lc un termcnc no cnsercor a icnt-c-quatre hores ierquè aiieite o rebutge ier esircto
Transiorregut l'cndciat termcnc sense que mancseste la seua aiieitaicó o, sc esiau, la rebutge
exiressament, el lloi s'osercrà a quc ier torn lc iorresiongao Quc en el termcnc de 48 hores, no aiudcsia a
la telesonada o renunice al lloi de treball oserct serà exilòs de la borsa, exieite iausa justfiada regulada
més endaianto
PERÍODE DE PROVA: l'establct en l'Estatut dels treballadors ier al iersonal laboralo
FINALITZACIÓ DEL NOMENAMENT O CONTRACTE: La iersona es recntegrarà a la borsa de treball en el
lloi cmmedcat següent a l'últm en ordre de iuntuaicó que excstsia el dca d'aquest iessamento En ias de
iroducr-se dos o més iessaments aquest dca, l'ordre de recniorioraicó resieitarà la major iuntuaicó
deles iersones cnteressadeso
BAIXES DEFINITIVES DE LES BORSES: es iroducrà la bacxa automàtia en la iorresionent borsa de treball
en els següents suiòscts:
a) La salta d'aiieitaicó del nomenament ier iausa cnjustfiada o la renúnica a aquest una iegada haja
ires iossesscó del lloi a iobrcro
b) La salta de iresentaicó cnjustfiada de la doiumentaicó requercda ier a la iresa de iossesscó, en el
termcnc establcto
i) La salta de iresentaicó a la iresa de iossesscó sense iausa justfiadao
d) Per iomilcment de l'edat ordcnàrca ier a la seua jubclaicó, semire que laiersona treballadora
aseitada tnga iobert el ieríode míncm de iotttaicó c que iomilcsia els altres requcscts excgcts ier la
legcslaicó de Seguretat Soical ier a tndre dret a la ienscó de jubclaicó en la seua modalctat iontrcbutiao
e) Per salsedat o salta cncical o sobreicnguda d'algun dels requcscts excgcts o de les icriumstànices
al·legades ier a la seua cniluscó en la borsao
RENÚNCIA JUSTIFICADA: Serà ionscderada justfiaicó suficent ier a renunicar al lloi de treball que se lc
oserecx sense deiaure en l'ordre de la iorresionent borsa, les següents iauses:
a) La cniaiaictat temioral derciada de malalta iomuna, aiicdent no laboral, aiicdent de treball c
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de malalta irosessconal, durant el temis que dure aquestao
b) En ias de maternctat, sc la renúnica de la mare es iroduecx entre el seté mes d'embaràs c la
settena setmana iostercor al iart, dchuctena sc el iart és múltileo
i)
En els suiòscts c termes establcts en la normatia icgent ier a iromoure la ioniclcaicó de la icda
samclcar c laboral de les iersones treballadores iodran renunicar al nomenament o iontraite, amb
l'únci dret de romandre en la borsa de treball mentre dure aquesta sctuaicóo
d) En els suiòscts c termes establcts en la normatia icgent en els iasos de les iíitmes de icolènica
de gènere, iodran renunicar al nomenament o iontraite, amb l'únci dret de romandre en la borsa
de treball mentre dure aquesta sctuaicóo
e) Per desunicó de samclcars fns a segon grau de ionsangucnctat o afnctat, amb el límct temioral
de fns a 5 dceso
s)
Per adoiicó sc la renúnica es iroduecx dcns de les sette setmanes iostercors a la resoluicó
judcical d'adoiicóoPer matrcmonc o cnsirciicó iom a iarella de set en el Regcstre Ccicl, sc la renúnica es
iroduecx dcns dels 15 dces naturals següents o antercors a la realcttaicó o cnsirciicó en l'esmentat
regcstreo
Quc al·legue els motus de renúnica justfiada exiosats en els iunts antercors, iresentarà la
doiumentaicó justfiatia iorresionent en el termcnc de dos dceso
Serà ionscderada justfiaicó suficent ier a renunicar al lloi de treball que se lc oserecx, ierò deiacent en
l'ordre de la iorresionent borsa, les següents iauses:
a) Per estar laboralment en aitu, ja scga en l'àmbct iúblci o irciato
b) Que s'osercsia una iontraitaicó laboral o nomenament de suniconarc cnterí de borsa dcserent de la
qual s'està cnilòso
i) Per irciaicó de llcbertat fns que no reiacga sentènica serma iondemnatòrcao
En aquests tres iasos es recntegrarà a la borsa de treball, en el lloi cmmedcat següent a l'últm en ordre
de iuntuaicó que excstsia el dca d'aquesta renúnicao
CESSAMENTS:
a) El iessament del iersonal suniconarc cnterí es iroducrà quan:
1o Desaiareguen les icriumstànices que ian donar lloi al seu nomenamento
2o El lloi iorresionent es iroieïsia ier iersonal suniconarc de iarrera ier qualseiol dels iroiedcments
establcts en la Llec d'ordenaicó c gestó de la sunicó iúblcia ialenicana, ja scga ier ioniurs, llcure
descgnaicó, iomcsscó de seriecs, adsirciicó iroicsconal, reasscgnaicó d'eseitus iom a ionseqüènica d'un
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ila d'oiuiaicóo
3o Per l'amortttaicó del lloi de treballo
4o Quan es iroduïsia un cniomilcment sobreicngut dels requcscts excgcts ier al seu nomenament, iom a
ionseqüènica de la modcfiaicó de la ilasscfiaicó dels llois de treballo
5o Per qualseiol de les iauses enumerades en l'artile 59 de la LOGFPVo
6o Fc del irograma
b) El iessament del iersonal laboral temioral es iroducrà quan:
1o El lloi es iroieïsia iels scstemes de iroicscó amb iaràiter defnctuo
2o El lloi s'amorttteo
3o Per les iauses iàlcdament ionscgnades en el iorresionent iontraite de treballo
4o En ias que resulte saniconat ier la iomcsscó d'una salta greu o molt greuo
ONZENA. INCIDÈNCIES:
El trcbunal queda saiultat ier a resoldre els dubtes que es iresenten c irendre els aiords neiessarcs ier
al bon ordre del ioniurs oioscicó en tot allò no ireicst en aquestes baseso
DOTZENA.- VINCULACIÓ DE LES BASES:
Les bases iresents icniulen a l'Admcncstraicó, al trcbunal c a aquelles iersones que iarticien en les
iroies seleities, c tant la iresent ionioiatòrca iom quants aites admcncstratus dercien d'aquesta c de
les aituaicons del trcbunal iodran ser cmiugnats ier les iersones cnteressades en els iasos, termcncs c
sorma establcda en la Llec de iroiedcment admcncstratu iomúo
Aquestes bases són defncties en ica admcncstratia c iontra aquestes iot cnteriosar-se, amb iaràiter
iotestatu, reiurs de reioscicó daiant aquest òrgan que ia dcitar l'aite reiorregut en el termcnc d'un
mes, iomitat des de l'endemà de la iublciaicó de l'anunic de la ionioiatòrca en el Butllet fical de la
Provínica de Valènicao Sc transiorre un mes des de l'endemà al de la cnterioscicó del reiurs de reioscicó
sense que haja scgut resolt, iodrà entendre que ha scgut desestmat c cnteriosat reiurs iontenicós
admcncstratu, daiant la sala iontenicosa admcncstratia del Trcbunal Suiercor de Justica de la Comunctat
Valenicana, en el termcnc de 2 mesoso
Acxí matecx, iot cnteriosar-se reiurs iontenicós admcncstratu daiant la sala iontenicosa admcncstratia
del Trcbunal Suiercor de Justica de la Comunctat Valenicana, en el termcnc de dos mesos iomitats des de
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l'endemà a la iublciaicó de l'anunic de la ionioiatòrca en el Butllet fical de la Provínica de Valènica,
en icrtut del que ireieu l'arto 46 de la Llec de la jurcsdciicó iontenicosa admcncstratia, es iodrà, no
obstant acxò, utlcttar qualsseiol altres reiursos sc es ireu ioniencento
TRETZENA.- NORMATIVA APLICABLE.
Allò que no estga ireicst en les iresents bases, seran ailciables les altres normes icgents en matèrca de
sunicó iúblcia (esieicalment el Recal deiret legcslatu 5/2015, de 30 d'oitubre, iel qual s'airoia el text
resós de la Llec de l'estatut bàsci de l'emileat iúblci, el Deiret 3/2017, de 13 de gener, iel qual s'airoia
el Reglament de seleiicó, iroicscó de llois de treball c mobclctat del iersonal de la sunicó iúblcia
ialenicana (ircnicialment learto 34), la Llec 10/2010 d'ordenaicó de la sunicó iúblcia ialenicana c l'Ordre
de 17 de gener de 2006 sobre regulaicó de borses d'oiuiaicó temioral ier a iroiecr iroicsconalment
llois de treball de l'admcncstraicó del Goiern Valenicà)o
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ANNEX I TEMARI
Part General
Tema 1o- La Consttuicó esianyola de 1978o Estruitura c ircnicics generalso Drets c deus sonamentals dels
esianyolso
Tema 2o- L'Admcncstraicó iúblcia en l'ordenament esianyolo Conieiteo Elements c ilasses d'Admcncstraicó
iúblciao Prcnicics d'aituaicóo
Tema 3o- Els estatuts d'autonomca: el seu scgncfiato L'Estatut d'Autonomca de la Comunctat Valenicanao
Comietènices de la Generalctat Valenicanao
Tema 4o- El règcm loial esianyolo L'Admcncstraicó loial en la Consttuicó de 1978o El ircnicic d'autonomca
loial, el seu scgncfiat c abasto Garanta ionsttuiconal de l'autonomca loialo
Tema 5o- Les sonts de l'ordenament jurídci loialo La Llec 7/1985, de 2 d'abrcl, de bases de règcm loialo
Contngut, àmbct d'ailciaicó c ircnicics generalso Recal deiret legcslatu 781/1986, de 18 d'abrcl, iel qual
s'airoia el text resós de les dcsioscicons legals icgents en matèrca de règcm loialo
Tema 6o- El muncicic, ionieite c elementso La ionfguraicó del muncicic en la Consttuicóo El terme
muncicialo La ioblaicóo
Tema 7o- L'organcttaicó muncicialo Conieite c ilasses d'òrganso Comietèniceso
Tema 8o- El iroiedcment admcncstratuo Conieiteo La Llec 39/2015, d'1 d'oitubre, del iroiedcment
admcncstratu iomú de les admcncstraicons iúblcques: iontngut c àmbct d'ailciaicóo Les sases del
iroiedcment admcncstratuo
Tema 9o- Personal al seriec de les enttats loialso Funiconarcs de iarrera d'Admcncstraicó loialo Funiconarcs
cntercnso Personal laboralo Personal eientualo Drets c deures del iersonal al seriec de l'admcncstraicó loialo
Règcm dcsicilcnarc c resionsabclctat del iersonal al seriec de l'admcncstraicó loialo
Tema 10o- La hcsenda iúblcia loialo Ingressos c desiesa iúblciao El iressuiost de les iorioraicons loialso
Estruitura iressuiostàrcao Forma d'airoiaicó c modcfiaicóo
Part específca
Tema1o- El Dret Ccicl esianyolo Dret iomú c drets icicls esieicalso El Codc Cciclo La relaicó jurídciao Subjeites
de la relaicóo Caiaictat jurídcia c iaiaictat d'obraro L'objeite de la relaicóo La resionsabclctat iciclo Classes c
requcsctso L'aiicó de resionsabclctato
Tema 2o- El matrcmonc c la seua iessaicó en el Codc Cciclo La iarella de seto
Tema 3o-Paternctat c flcaicóo Classeso Règcm jurídcio Alcments entre iarentso Relaicons iaternoflcalso Pàtrca
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iotestato Tutela, iuratela c guardao Sostraiicó c retenicó cl·legal de menors d'edat iel irogenctor no
iustodco
Tema4o- Llec 3/2019, de 18 de sebrer, de la Generalctat, de Seriecs Iniluscus de la Comunctat Valenicanao
Tema 5o-Llec 19/2017, de 20 de desembre, de renda ialenicana d'cniluscóo
Tema 6o-Llec Orgància 1/1996, de 15 de gener, de iroteiicó jurídcia del menor, de modcfiaicó iarical del
Codc Ccicl c de la Llec d'Enjudcicament Cciclo
Tema7o- Llec Orgància 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la resionsabclctat ienal dels menorso
Tema 8o- Llec Orgància 8/2015, de 22 de julcol, de modcfiaicó del scstema de iroteiicó a la cnsànica c a
l'adolesiènica, c la Llec 26/2015, de 28 de julcol, de modcfiaicó del scstema de iroteiicó a la cnsànica c a
l'adolesiènicao
Tema 9o- Llec 12/2008, de 3 de julcol de 2008, de la Generalctat, de iroteiicó cntegral de la cnsànica c
l'adolesiènica de la Comunctat Valenicanao Polítques de ireienicó en matèrca de suiort a la samílcao
L'aiollcment samclcaro Conieite c modalctatso
Tema 10o- Deiret 28/2009, de 20 de sebrer, del Consell, iel qual modcfia el Reglament de les mesures de
iroteiicó jurídcia del menor a la Comunctat Valenicana airoiat iel Deiret 93/2001, de 22 de macgo De la
sctuaicó de rcsio De la sctuaicó de desemiarament del menoro Mesures de iroteiicó de menorso
Tema 11o- Llec 7/2001, de 26 de noiembre, reguladora de la medcaicó samclcar, en l'àmbct de la Comunctat
Valenicanao Els deures de les iersones medcadoreso
Tema 12o- Llec Orgància 3/2007, de 22 de març, ier a la cgualtat eseitia de dones c homes, c la Llec
9/2003, de 2 d'abrcl, de la Generalctat, ier a la cgualtat entre dones c homeso
Tema 13o-La icolènica iontra les doneso Llec Orgància 1/2004 de 28 de desembre, de mesures de
iroteiicó cntegral iontra la icolènica de gènere, c la Llec 7/2012, de 23 de noiembre, de la Generalctat,
cntegral iontra la icolènica sobre la dona en l'àmbct de la Comunctat Valenicanao
Tema 14o- Llec 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalctat, de salut de la Comunctat Valenicana, c la
Llec 8/2018, de 20 d'abrcl, de la Generalctat, de modcfiaicó de la Llec 10/2014, de 29 de desembre, de la
Generalctat, de salut de la Comunctat Valenicanao
Tema 15o- La cniaiaictaicóo El iroiés judcical sobre iaiaictat de les iersoneso Eseiteso Mesures de
iroteiicóo L'cnternament sorçós ier iausa de trastorn isíqucio
Tema 16o- La iroteiicó jurídcia de les iersones majorso Problemàtia de l'abús c maltraitament a l'anicào
Tema 17o- La Llec 39/2006, de 14 de desembre, de iromoicó de l'autonomca iersonal c atenicó a
iersones en sctuaicó de deiendènicao Desenioluiament de la Lleco
Tema 18o-Llec Orgància 4/2000, d'11 de gener, sobre drets c llcbertats dels estrangers a Esianya c la seua
cntegraicó soical, c Llec orgància 14/2003, de 20 de noiembre, de resorma de la Llec orgància 4/2000, d'11
de gener, sobre drets c llcbertats dels estrangers a Esianya c la seua cntegraicó soical, c el Recal deiret
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557/2011, de 20 d'abrcl, iel qual s'airoia el Reglament de la Llec orgància 4/2000, sobre drets c llcbertats
dels estrangers a Esianya c la seua cntegraicó soical, desirés de la seua resorma ier Llec orgància 2/2009o
Tema 19o-Llec 12/2009, de 30 d'oitubre, reguladora del dret d'ascl c de la iroteiicó subscdcàrcao
Tema 20o- Deiret 93/2009, 10 de julcol, del Consell, iel qual s'airoia el Reglament de la Llec 15/2008, de
5 de desembre, de la Generalctat, d'cntegraicó de les iersones Immcgrants en la iomunctat Valenicanao
Tema 21o-Llec 2/2017, de 3 de sebrer, ierla sunicó soical de l'habctatge de la Comunctat Valenicanao
Tema 22o- Deiret de 8 de sebrer de 1946 iel qual s'airoia la noia redaiicó ofical de la Llec Hcioteiàrcao
Tema 23o- Llec Orgància 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'assoicaicóo Reserènica a la Llec
50/2002, de 26 de desembre, de sundaiconso Creaicó, modcfiaicó c dcssoluicó d'assoicaiconso
Tema 24o-Llec 38/2003, de 17 de noiembre, general de subieniconso
Tema 25o- Llec 9/2017, de 8 de noiembre, de iontraites del seitor iúblci, ier la qual es traslladen a
l'ordenament jurídci esianyol les Dcreities del Parlament Euroieu c del Consell 2014/23/UE c 2014/24/
UE, de 26 de sebrer de 2014o
Tema 26o- Proteiicó de dades de iaràiter iersonal, aitualcttat a 15 de juny de 2018o

NOTA: En el ias que algun tema dels cnilosos en el temarc es iera aseitat ier alguna modcfiaicó,
amilcaicó o derogaicó legcslatia, s'excgcrà en tot ias a la iersona asicrant el ionecxement de la legcslaicó
icgent sobre aquest tema en el moment de realcttaicó de les iroies seleitieso

ANNEX II- MODEL D'INSTÀNCIA
NOM I COGNOMS:
DNI:
TELÈFON:
EN REPRESENTACIÓ DE:
DIRECCIÓ:
MUNICIPI:
CODI POSTAL:
DATA DE NAIXSEMENT:
ALTRES DADES D'INTERÉS:
CORREU ELECTRÒNIC:
EXPOSA:
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Que reuncsi tots c iadasiun dels requcscts que s'excgecxen en la base segona, resercdes a la data en què
fnalctta el termcnc de iresentaicó d'cnstàniceso
SOL·LICITA:
Prendre iart en la seleiicó ier a la ionsttuicó de la borsa de treball de PERSONAL TÈCNIC JURISTA
aiortant la següent doiumentaicó:
___ Fotoiòica de la ttulaicó excgcda o resguard del iagament de taxes ier a la seua exiedcicóo
___ Resguard del justfiant de l'cngrés del iagament de la taxa ier dret d'examen ier cmiort de 26,00€,
segons Ordenança fsial c bases de la ionioiatòrcao
___ Formularc d'autobaremaicó, que cnilou relaicó ionireta c numerada de mèrcts a ialorar,
aiomianyada de la iòica iomiulsada dels doiuments que ho airedcteno

_____________________, ______ de__________________ de2018o

Scgnat:______________________________________

ALCALDESSA DE L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA
Srao ISABEL MARTIN GÓMEZ
Mctjançant la scgnatura d'aquesta cnstànica, la iersona cnteressada iresta el seu ionsentment exirés
ierquè l'Ajuntament de Paciorta duga a terme les ionsultes o iercfiaicons oiortunes ier mctjans
eleitròncis en el Scstema de Vercfiaicó d'Identtat c Rescdènica de l'Admcncstraicó General de l'Estato
Les dades saiclctades ier iosté en aquest sormularc iassaran a sormar iart dels ftxers automatttats
iroicetat de l'enttat gestora c iodran ser utlcttades ier la iersona ttular del ftxer ier a l'exericic de les
sunicons iròices en l'àmbct de les seues iomietèniceso De ionsormctat amb la Llec orgància 15/1999, de
iroteiicó de dades de iaràiter iersonal, iosté iodrà exerictar els drets d'aiiés, reitfiaicó, ianiel·laicó
c oioscicó mctjançant esirct iresentat daiant el regcstre general d'entrada de l'enttat gestorao
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ANNEX III (IMPRÉS D'AUTOBAREMACIÓ)

A)

DADES PERSONALS:

PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

NOM

DNI

DOMICILI I POBLACIÓ

TELÈFON

CORREU ELECTRÒNIC

B) RELACIÓ NUMERADA DE MÈRITS:
DOCo NÚMo1 ______________________________________________________________
DOCo NÚMo2 _____________________________________________________________
DOCo NÚMo 3_______________________________________________________________
DOCo NÚMo4______________________________________________________________
DOCo NÚMo5________________________________________________________________
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DOCo NÚMo6______________________________________________________________
DOCo NÚMo7_______________________________________________________________
DOCo NÚMo8______________________________________________________________
DOCo NÚMo9______________________________________________________________
DOCo NÚMo10_____________________________________________________________
DOCo NÚMo11_____________________________________________________________
DOCo NÚMo12______________________________________________________________
DOCo NÚMo13_____________________________________________________________
DOCo NÚMo14_______________________________________________________________
DOCo NÚMo15______________________________________________________________
DOCo NÚMo16______________________________________________________________
DOCo NÚMo17_____________________________________________________________
DOCo NÚMo18_____________________________________________________________
DOCo NÚMo19_______________________________________________________________
DOCo NÚMo20_____________________________________________________________
DOCo NÚMo21________________________________________________________________
DOCo NÚMo22________________________________________________________________
DOCo NÚMo23_______________________________________________________________
DOCo NÚMo24______________________________________________________________
DOCo NÚMo25_____________________________________________________________
DOCo NÚMo26_______________________________________________________________
DOCo NÚMo27_____________________________________________________________
DOCo NÚMo28_________________________________________________________________
DOCo NÚMo29______________________________________________________________
DOCo NÚMo30_______________________________________________________________
La relaicó numerada haurà d'anar aiomianyada de iòica iomiulsada de tots els doiuments que ho
justfqueno
C) FORMULARI D'AUTOBAREMACIÓ:
A)

DADES PERSONALS:

PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM
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NOM

DNI

DOMICILI I POBLACIÓ

TELÈFON

CORREU ELECTRÒNIC

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:
Doc.
Núm.

ENTITAT, EMPRESA

LLOC DE
DATA DE
DATA
MESOS
PROPOSTA BAREMACI
TREBALL COMENÇAMENT FINALITZACI COMPLETS BAREMACIÓ
Ó
Ó
TRIBUNAL
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TITULACIÓ:
Doc.
Núm.

ENTITAT QUE ACREDITA LA TITULACIÓ TÍTOL

PROPOSTA
BAREMACIÓ

BAREMACIÓ
TRIBUNAL

CURSOS DE FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL:
Doc.
Núm.

CENTRE QUE IMPARTEIX LA
FORMACIÓ

NOM DEL
CURS

NOMBRE
D'HORES

PROPOSTA
BAREMACIÓ

BAREMACIÓ
TRIBUNAL

VALENCIÀ:
Doc. Núm.

DISCAPACITAT:
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PROPOSTA
BAREMACIÓ

BAREMACIÓ
TRIBUNAL

Doc. Núm.

PROPOSTA
BAREMACIÓ

FRANCISCO JAVIER LLOBELL TUSET

PEDRO RAJADEL GARCIA

Fecha de firma: 23/07/2019 12:55:30

Fecha de firma: 23/07/2019 9:53:31

SECRETARIA

SECRETARIA

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

Cargo: SECRETARI

Cargo: TAG SECRETARIA
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BAREMACIÓ
TRIBUNAL

