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Excel·lentíssim Ajuntament de Sueca
Anunci de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Sueca sobre
creació d’una borsa de treball per a la provisió, mitjançant nomenament com a funcionari interí, de una plaça
de tècnic superior de Medi Ambient.
ANUNCI
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sueca, en sessió ordinària, celebrada el dia 03/07/2017, va aprovar les següents Bases:
CONVOCATÒRIA I BASES PER A CONSTITUIR UNA BORSA
DE TREBALL PER A COBRIR, COM A FUNCIONARI INTERÍ,
UNA PLAÇA DE TÈCNIC SUPERIOR DE MEDI AMBIENT
PRIMERA.- És objecte de la present convocatòria la creació d'una
Borsa de Treball per a la provisió, mitjançant nomenament com a
funcionari interí, de una plaça de Tècnic Superior de Medi Ambient
vacant en la plantilla municipal, enquadrada en l'escala d'Administració
Especial; grup: A, subgrup A1.
Esta borsa de treball, la qual tindrà una vigència màxima de 4 anys
entrarà en vigor quan finalitze tot el procés selectiu.
SEGONA.- El procediment de selecció serà de concurs lliure, i es
farà pública per mitjà d'anuncis en el tauler d'edictes de l'Ajuntament
i la publicació en el BOP de València.
TERCERA.- Les instàncies es dirigiran a la Sra. alcaldessa-presidenta de la Corporació, i es presentaran en el Departament d'Informació
i Atenció Ciutadana (DIAC), en horari de 8 a 14 hores o en la forma
que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
en el termini de 5 dies hàbils comptadors des de l'endemà a la publicació d'estes bases en el Butlletí Oficial de la Província de València. Als efectes previstos en esta base, no es consideraran com a dies
hàbils els dissabtes, els diumenges i els declarats festius, ja que segons
l'art. 30.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estos queden exclosos del còmput de terminis
Els aspirants hauran de fer constar en la instància que reunixen els
requisits següents:
a) Ser espanyol/a i tindre complits els setze anys d’edat.
b) Posseir el Grau en Biologia, o de Llicenciat en Biologia o equivalent
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l’exercici de
les corresponents funcions.
d) No haver sigut separat/da per mitjà d’expedient disciplinari del
servei a l’Estat, a les comunitats autònomes o a les entitats locals, ni
trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.
e) No estar incurs en causa vigent d’incapacitat o incompatibilitat.
Els requisits establits en el punt anterior hauran de ser reunits pels
aspirants el dia en què finalitze el termini per a la presentació
d’instàncies de la convocatòria corresponent.
QUARTA.- PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
Tots els mèrits o serveis a tindre en compte estaran referits a la data
en què expire el termini de presentació d’instàncies, i hauran de ser
presentats per mitjà de document original o còpia junt amb la instància en què sol·liciten formar part d'una Borsa de Treball per a la
provisió, mitjançant nomenament com a funcionari interí, de una
plaça de Tècnic Superior de Medi Ambient vacant en la plantilla
municipal.
El tribunal qualificador podrà sol·licitar en qualsevol moment aclariments i dades complementàries sobre els mèrits al·legats i acreditats
pels aspirants.
La selecció, com indica la base segona, es realitzarà per mitjà del
procediment de concurs lliure i consistirà en la valoració dels mèrits
al·legats pels aspirants d’acord amb el barem que s’especifica a
continuació.
FORMACIÓ:
1.- Titulació acadèmica: qualsevol titulació acadèmica d’igual o
superior nivell a l’exigit, i que corresponga al grup de titulació respectiu, excloent la titulació que servirà per a això, fins a un màxim
de 3 punts.
2.- Cursos de formació i perfeccionament: es valoraran els cursos de
formació i perfeccionament de duració igual o superior a 1 hora que
s'hagen cursat o impartit per l’interessat, i que s'hagen impartit, au-
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toritzat o homologat per universitats, col·legis professionals o centres
de formació d’empleats públics, en matèries de caràcter general no
relacionades directament amb les funcions del lloc de treball, fins a
un màxim de 2 punts. Se sumaran la totalitat de les hores realitzades
en els diferents cursos i es puntuaran d’acord amb l’escala següent:
D’1 a 10 hores: 0,05 punts
D’11 a 20 hores: 0,10 punts
De 21 a 30 hores: 0,15 punts
De 31 a 40 hores: 0,20 punts
De 41 a 50 hores: 0,25 punts
De 51 a 60 hores: 0,30 punts
De 61 a 70 hores: 0,35 punts
De 71 a 80 hores: 0,40 punts
De 81 a 90 hores: 0,45 punts
De 91 a 100 hores: 0,50 punts
De 101 a 110 hores: 0,55 punts
De 111 a 120 hores: 0,55 punts
De 121 a 130 hores: 0,65 punts
De 131 a 140 hores: 0,70 punts
De 141 a 150 hores: 0,75 punts
De 151 a 160 hores: 0,80 punts
De 161 a 170 hores: 0,85 punts
De 171 a 180 hores: 0,90 punts
De 181 a 190 hores: 0,95 punts
De 191 a 200 hores: 1,00 punt
De 201 a 210 hores: 1,05 punts
De 211 a 220 hores: 1,10 punts
De 221 a 230 hores: 1,15 punts
De 231 a 240 hores: 1,20 punts
De 241 a 250 hores: 1,25 punts
De 251 a 260 hores: 1,30 punts
De 261 a 270 hores: 1,35 punts
De 271 a 280 hores: 1,40 punts
De 281 a 290 hores: 1,45 punts
De 291 a 300 hores: 1,50 punts
De 301 a 310 hores: 1,55 punts
De 311 a 320 hores: 1,60 punts
De 321 a 330 hores: 1,65 punts
De 331 a 340 hores: 1,70 punts
De 341 a 350 hores: 1,75 punts
De 351 a 360 hores: 1,80 punts
De 361 a 370 hores: 1,85 punts
De 371 a 380 hores: 1,90 punts
De 381 a 390 hores: 1,95 punts
De 391 a 400 hores: 2,00 punts
En cap cas es puntuaran en el present subapartat ni en l’anterior, els
cursos de valencià i d’idiomes, ni els cursos pertanyents a una carrera universitària, els cursos de doctorat i els dels diferents instituts
de les universitats quan formen part del pla d’estudis del centre, ni
els cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans
d’ocupació i adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels llocs que
s’ocupen.
Així mateix, i en el supòsit de cursos impartits, estos es valoraran
per una sola vegada i no seran susceptibles de ser valorades les
successives edicions d’un mateix curs.
3.- Valencià: el coneixement de valencià es valorarà fins a un màxim
de 3 punts, prèvia acreditació d’estar en possessió del corresponent
certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d’acord amb l’escala següent:
a) Coneixements Orals: 0,75 punts
b) Grau Elemental: 1 punt
c) Grau Mitjà: 2 punts
d) Grau Superior: 3 punts
La valoració del coneixement del valencià s’efectuarà puntuant-se
exclusivament el nivell més alt obtingut.
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4.- Idiomes comunitaris: fins a un màxim de 2 punts, a raó de 0,40
punts per curs o la seua equivalència si es tracta de cicles corresponents al títol expedit per la Universitat o Escola Oficial d’Idiomes.
La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat serà,
en conseqüència, de 10 punts.
MÈRITS ESPECÍFICS
1.- Les titulacions acadèmiques i els cursos de formació, en matèries
relacionades amb les funcions del lloc, es valoraran fins a un màxim
d’1 punt.
Les titulacions acadèmiques seran sempre diferents d'aquelles que
exigisca el lloc de treball com a requisit, i d’igual o superior nivell
a les exigides per a pertànyer al grup de titulació respectiu.
2.- Cursos de formació i perfeccionament: es valoraran els cursos de
formació i perfeccionament en matèries que estiguen relacionades
amb les funcions del lloc; de duració igual o superior a 1 hora que
s'hagen cursat o impartit per l’interessat i que s'hagen impartit, autoritzat o homologat per universitats, col·legis professionals o centres
de formació d’empleats públics, en matèries relacionades directament
amb les funcions del lloc de treball, fins a un màxim de 3 punts. Se
sumaran la totalitat de les hores realitzades en els diferents cursos i
es puntuaran d’acord amb l’escala següent.
D’1 a 10 hores: 0,075 punts
D’11 a 20 hores: 0,15 punts
De 21 a 30 hores: 0,225 punts
De 31 a 40 hores: 0,30 punts
De 41 a 50 hores: 0,375 punts
De 51 a 60 hores: 0,45 punts
De 61 a 70 hores: 0,525 punts
De 71 a 80 hores: 0,60 punts
De 81 a 90 hores: 0,675 punts
De 91 a 100 hores: 0,75 punts
De 101 a 110 hores: 0,825 punts
De 111 a 120 hores: 0,90 punts
De 121 a 130 hores: 0,975 punts
De 131 a 140 hores: 1,050 punts
De 141 a 150 hores: 1,125 punts
De 151 a 160 hores: 1,20 punts
De 161 a 170 hores: 1,275 punts
De 171 a 180 hores: 1,35 punts
De 181 a 190 hores: 1,425 punts
De 191 a 200 hores: 1,50 punts
De 201 a 210 hores: 1,575 punts
De 211 a 220 hores: 1,65 punts
De 221 a 230 hores: 1,725 punts
De 231 a 240 hores: 1,80 punts
De 241 a 250 hores: 1,875 punts
De 251 a 260 hores: 1,95 punts
De 261 a 270 hores: 2,025 punts
De 271 a 280 hores: 2,10 punts
De 281 a 290 hores: 2,175 punts
De 291 a 300 hores: 2,25 punts
De 301 a 310 hores: 2,325 punts
De 311 a 320 hores: 2,40 punts
De 321 a 330 hores: 2,475 punts
De 331 a 340 hores: 2,55 punts
De 341 a 350 hores: 2,625 punts
De 351 a 360 hores: 2,70 punts
De 361 a 370 hores: 2,775 punts
De 371 a 380 hores: 2,85 punts
De 381 a 390 hores: 2,925 punts
De 391 a 400 hores: 3,00 punts
3.- Experiència: L’experiència en llocs, amb funcions iguals o semblants o amb nivells de responsabilitat iguals o superiors es puntuaran fins a un màxim de 3 punts, a raó de 0,10 punts per mes complet
de serveis.
L’experiència en llocs, amb funcions iguals o semblants o amb nivells
de responsabilitat iguals o superiors, i que hagen superat un procés
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selectiu per a exercir un lloc semblant a la plaça objecte de la convocatòria, es puntuarà fins a un màxim de 3 punts, a raó de 0,20 punts
per mes complet de serveis.
El temps de serveis prestats en les administracions públiques es
valorarà 0,10 punts, per cada mes complet de serveis en actiu, fins a
un màxim de 5 punts.
La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat serà,
en conseqüència, de 15 punts.
La puntuació màxima a obtindre en tots els apartats serà de 25
punts.
Finalitzada la fase de concurs, el tribunal farà públic el resultat de
la valoració dels mèrits amb l'expressió de la puntuació obtinguda
per cada aspirant.
QUINTA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR
El tribunal que qualifique l’exercici serà de segona categoria de les
previstes en l’article 30 del Reial Decret 462/2002, de 24 de maig,
sobre indemnitzacions per raó del servei, i percebrà la indemnització
corresponent per les assistències dels membres del tribunal, assessors
i col·laboradors.
Els membres del tribunal, els assessors i els col·laboradors que pertanguen a l’Ajuntament de Sueca, percebran la dieta corresponent,
sempre que es realitzen les proves fora de la jornada laboral, i estarà
format pels següents membres:
- President: Un funcionari de carrera.
- Secretari. Un funcionari de carrera, que actuarà també com a vocal.
- Vocals: 3 funcionaris de carrera.
La designació dels vocals, contemplarà per a cada un d’ells un suplent.
En cas d’absència del president titular o suplent, la presidència correspondrà ostentar-la al vocal de major edat.
El nomenament com a membre d’este tribunal es farà públic, en el
marc d’estes bases, per Resolució de l’Alcaldia.
El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència, com
a mínim, de la meitat dels seus membres titulars o suplents indistintament. Sempre serà necessària la presència del president i del secretari.
Es podran nomenar els assessors que es creguen oportuns per al
desenvolupament de les proves.
Els membres del Tribunal podran abstindre’s i ser recusats pels aspirants de conformitat amb el que preveuen els articles 23 i 24 de la
Llei 40/15, d'1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
SEXTA.- LLISTA D’ADMESOS
La llista d’admesos i exclosos, el tribunal qualificador i la data del
concurso, es farà pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Expirat aquell, per Resolució, es declararà aprovada la llista
d’admesos i exclosos, la qual s’adoptarà en atenció a allò declarat
pels aspirants i sense perjuí del que determina en la base quarta.
L'esmentada Resolució, la qual es publicarà en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament, indicarà el termini de 10 dies per a l'esmena de
defectes pels aspirants exclosos. Així mateix, en este termini es
podrà presentar qualsevol reclamació pertinent pels interessats.
Els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d’ofici o
a petició de l’interessat.
Si no es produïra cap reclamació, suggeriment o petició d’esmena,
la resolució provisional esdevindrà automàticament definitiva. En
qualsevol altre cas, una vegada resoltes les reclamacions i esmenes,
l’autoritat convocant elevarà a definitiva la llista d’admesos i exclosos, la data, el lloc i l'hora del començament de la baremació del
concurs mitjançant una Resolució que es publicarà igualment en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
SÈPTIMA.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS
Publicada la relació dels aspirants per ordre definitiu aconseguit, el
aspirant amb major puntuació obtinguda deurà de presentar la documentació acreditativa dels requisits exigits en la base tercera de la
convocatòria en el termini de cinc dies naturals, comptadors a partir
de l'endemà al de la finalització del procés de selecció.
OCTAVA.- DRETS D’EXAMEN
A la instància s’adjuntarà obligatòriament el resguard de l’ingrés
bancari que acredite que s’ha efectuat l’ingrés dels drets d’examen
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en el model “076 Taxa per drets d’examen” i estarà a disposició dels
aspirants en la pàgina web de l’Ajuntament de Sueca www sueca.
es, polsant l’opció de: “Tràmits – Descarregar tràmits – Autoliquidacions – Drets d’examen”. Els drets es faran efectius de conformitat amb l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d’examen,
en aplicació de l'article 4, apartats B i C.3, i serà: de 20 €. Este import
s'ingressarà en les entitats col·laboradores fixades en l'imprés
d'autoliquidació.
L'import de la taxa no serà tornat quan els sol·licitants resulten exclosos de la llista definitiva o no es presenten a la realització dels
exercicis.
NOVENA.- INTERPRETACIÓ DE DUBTES
El Tribunal queda autoritzat per a resoldre els dubtes que es presenten i prendre els acords necessaris per al bon ordre del concurs, i en
tot allò no previst en estes bases.
DESENA.- RECURSOS
Estes bases són definitives en via administrativa i contra estes es
podrà interposar, de conformitat amb l'article 123.1 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, recurs de reposició potestativament
davant del mateix òrgan que les haguera dictat en el termini d’un
mes, comptador a partir de l’endemà de la seua publicació en el BOP
de València, o directament recurs contenciós-administratiu davant
del Jutjat Contenciós Administratiu de València, en el termini de dos
mesos, comptadors des de la data anteriorment indicada, en virtut
del que preveu l’article 46 de la Llei de Jurisdicció Contenciosa
Administrativa. No obstant això, els interessats podran interposar
qualsevol altre recurs si ho estimen pertinent.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
Sueca, 12 de juliol de 2017.—La secretària, Mª Consuelo de Sales
Moreno Grau.
2017/11736
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