Anunci de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna sobre l’aprovació de les bases específiques i la
convocatòria en el marc del procés d'estabilització d'ocupació temporal, per a cobrir les distintes
places de personal laboral incloses en l’oferta pública d’ocupació per estabilització de 2022
d’este Ajuntament.
Havent-se aprovat per Resolució d'Alcaldia núm. 2022/0882, de data 8 de novembre de 2022, les bases
específiques i la convocatòria excepcional en el marc del procés d'estabilització d'ocupació temporal,
per a cobrir les distintes places de personal laboral incloses en l’oferta pública d’ocupació per
estabilització de 2022 a l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, mitjançant sistema de concurs, s'obri el
termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà a la
publicació d'este anunci en el Butlletí Oficial de l'Estat.
Contra les presents bases, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament o
recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació del
present anuncie, davant l’Alcalde d'este Ajuntament de Simat de la Valldigna, de conformitat amb els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del ContenciósAdministratiu de València en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del
present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa. Si s'optara per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà
interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell siga resolt expressament o s'haja produït la
seua desestimació per silenci. Tot açò sense perjudici de què puga exercitar qualsevol altre recurs que
estime pertinent.
S’adjunten les bases específiques reguladores del procés d’estabilització de l’ocupació temporal:
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE NATURALESA
LABORAL FIXA D’AGENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL) DE
L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
1. Objecte de les bases.
L’objecte de les bases especifiques presents es establir les normes per les quals s’ha de regir el
procés selectiu que es detalla a continuació, completant així mateix les bases generals
reguladores dels processos d’estabilització i consolidació de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna.
-

1 Plaça d’Agent de desenvolupament local.

-

Subgrup: A2

-

Naturalesa: Laboral fixa

-

Sistema de provisió: concurs

-

Titulació: Títol de grau universitari, o equivalent o a qualsevol disciplina de Ciències
Jurídiques o Socials.
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VICTOR MANSANET BOÏGUES ( 1 de 1 )
ALCALDE
Data Signatura : 09/11/2022
HASH: 4aa357259d56d2cf086a4c7f2d5d0f11

ANUNCI

-

Data des que està coberta temporal i ininterrompudament: Abans 1 de gener de 2016

2. Funcions
Les funcions seran les genèriques i especifiques pròpies del lloc de treball descrites en la RLT.
3. Requisits de les persones aspirants.
Els requisits generals de les persones aspirants es regiran pel que disposen les bases generales.
4. Desenvolupament del procés selectiu.
El procés selectiu es realitzarà mitjançant una única fase de concurs obligatòria i eliminatòria.
Els mèrits al·legats i acreditats pels interessats es valoraran fins a un màxim de 100 punts,
conforme als següents criteris:
• Experiència professional, es valorarà fins a un màxim de 60 punts, conforme a les
següents regles.
a) Es valoraran a 0,30 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria o
lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral, i adscrit al mateix Grup i
Subgrup de titulació, al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.
b) Es valoraran a 0,15 punts per mes complet de servei en un altre lloc/s de diferent naturalesa,
escala o categoria, funcionarial o laboral al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.

L'experiència s'acreditarà mitjançant la presentació del certificat administratiu expedit per
l'Administració publica en la que s'integre la unitat o servei corresponent on s'haurà de fer
constar la categoria, cos, escala i/o especialitat d'aquests serveis, el subgrup o grup de
classificació professional, la titulació exigida com a requisit per a l'ingrés en aquesta, el règim
jurídic de la vinculació, el tipus de vincle i el període de prestació de serveis exercit, amb
indicació de la data d'inici i final, en el seu cas, així com el règim de jornada, amb indicació
del temps en el qual s'haja romàs en situacions que no comportin l'acompliment efectiu de
prestació de serveis, així com les llicències sense retribució.
• Mèrits acadèmics i de formació es valorarà fins a un màxim de 40 punts, conforme a la
següent
relació:
a) Formació contínua: fins un màxim de 28 punts, a raó de 0,07 punts, per cada hora efectiva
de formació en activitats formatives relacionades amb els funcions del lloc. Nomes és
valoressin el cursos impartits pels aspirants i que hagen estat convocats, gestionats o
homologats per qualsevol Administració, Universitat o Sindicat.
b) Titulacions acadèmiques oficials: fins un màxim de 2 punts. Es valorarà el fet de tenir
titulació acadèmica d'igual o superior nivell al que s'exigeix per a l'accés al cos o escala en què
estiga classificat el lloc objecte de la convocatòria, excloent la que va servir de base per a la
plaça o lloc al qual s'opta a raó de 1 punts, fins a un màxim de 2 punts.
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c) Es valoraran a 0,07 punts per mes complet de servei prestat en el lloc/s objecte de la
convocatòria o lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral i adscrit al
mateix Grup i Subgrup de titulació, al servei de qualsevol altra Administració Publica.

c) Coneixement de valencià; fins un màxim de 6 punts. Es puntua tan sols el nivell més alt,
havent d’acreditar-se mitjançant el certificat corresponent, de conformitat amb l’Ordre 7/2017
de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ( publica en el
DOCV núm. 7993 de data 06/06/2017, amb la relació següent:
-

Nivell A2: 1,20 punts( equivalent JQCV “oral”)
Nivell B1: 2,40 punts( equivalent JQCV “elemental”)
Nivell B2: 3,60 punts
Nivell C1: 4,50 punts( equivalent JQCV “mitja”)
Nivell C2: 6,00 punts( equivalent JQCV “superior”)

d) Coneixements d’idiomes comunitaris, fins un màxim de 4 punts . A estos efectes, sols es
tindran en compte els títols, diplomes i certificats expedits per les escoles oficials d’idiomes,
universitats i altres institucions espanyoles o estrangeres, de conformitat amb el sistema de
reconeixement de competències de llengües estrangeres. En cas d’estar en possessió de
certificats de dos o mes nivells del mateix idioma, es valorarà únicament el certificat de major
nivell, d’acord amb la següent escala:
5.

Nivell A2 del MCER: 0,50 punts
Nivell B1 del MCER: 1,00 punts
Nivell B2 del MCER: 2,00 punts
Nivell C1 del MCER: 3,00 punt
Nivell C2 del MCER: 4,00 punts

Categoria de l’òrgan de selecció.
De conformitat amb el que disposa en l’article 30.a, del RD 462/2002, de 24 de maig,
d’indemnitzacions per raons de servei, l’òrgan tècnic de selecció (OTS) d’aquest procés tindrà
la qualificació de Categoria primera: accés a Cossos o Escales del grup A o categories de
personal laboral assimilables.

NOM I COGNOMS:_______________________________________ DNI.:__________________

a)

Experiència professional (màxima puntuació 60 punts)
Experiència AODL

durada (en
mesos)

Punt x mes

Puntuació

a) Es valoraran a 0,30 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria o lloc
d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral i adscrit al mateix Grup i Subgrup de
titulació, al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.
de __________ a _____________
de __________ a _____________
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FULL D’AUTOBAREMACIÓ

b) Es valoraran a 0,15 per mes complet de servei en un altre lloc/s de diferent naturalesa, escala o
categoria, funcionarial o laboral al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.
de __________ a _____________
de __________ a _____________

c) Es valoraran a 0,07 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria o lloc
d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral i adscrit al mateix Grup i Subgrup de
titulació, al servei de qualsevol altra Administració Publica
de __________ a _____________
de __________ a _____________

Total

b) Mèrits acadèmics i de formació (màxim 40 punts):
a) Formació contínua: fins un màxim de 28 punts, a raó de 0,07 punts, per cada hora efectiva
de formació en activitats formatives relacionades amb els funcions del lloc. Nomes és
valoressin el cursos impartits pels aspirants i que hagen estat convocats, gestionats o
homologats per qualsevol Administració, Universitat o Sindicat. (indicar els cursos en la taula
adjunta*)
Punts x Hora

Puntuació
Total

b) Titulacions acadèmiques oficials: fins un màxim de 2 punts. Es valorarà el fet de tenir
titulació acadèmica d'igual o superior nivell al que s'exigeix per a l'accés al cos o escala en què
estiga classificat el lloc objecte de la convocatòria, excloent la que va servir de base per a la
plaça o lloc al qual s'opta, a raó de 1 punts, fins a un màxim de 2 punts.
Títol

Puntuació

Total

c) Coneixement de valencià; fins un màxim de 6 punts. Es puntua tan sols el nivell més alt,
havent d’acreditar-se mitjançant el certificat corresponent, de conformitat amb l’Ordre 7/2017
de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ( publica en el
DOCV núm. 7993 de data 06/06/2017, amb la relació següent:
NIVELL

Puntuació
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Hores efectives de formació(**)

d) Coneixements de llengües comunitàries (màxima puntuació 4 punts); puntua el màxim nivell.
IDIOMA

Certificat

marcar (sí)

Puntuació

A2
B1
B2
C1
C2
TOTAL

RELACIÓ DE CURSOS (*):
Durada en hores

TOTAL HORES EFECTIVES DE FORMACIÓ (**)
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NOM DEL CURS

NOTA: La puntuació d’aquest document serà indicativa, comprovant-se per l’òrgan tècnic de
selecció examinada la documentació aportada.
En ______________________ a ______ de _______________________ de ______ .

Signat:_____________________________________
Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna

BASES ESPECIFIQUES DEL PROCES DE SELECCIÓN D’UNA PLAÇA DE NATURALESA
LABORAL FIXA PERSONAL USOS MÚLTIPLES (ESCOLA) DE L’AJUNTAMENT DE
SIMAT DE LA VALLDIGNA
1. Objecte de les bases.

-

1 plaça de Personal Usos Múltiples (Escola).

-

Subgrup: AP

-

Naturalesa: Laboral fixa

-

Sistema de provisió: concurs

-

Titulació: Títol de graduat escolar o titulació equivalent

-

Data des que està coberta temporal i ininterrompudament: Abans 1 de gener de 2016

2. Funcions
Les funcions seran les genèriques i especifiques pròpies del lloc de treball descrites en la RLT.
3. Requisits de les persones aspirants.
Els requisits generals de les persones aspirants es regiran pel que disposen les bases generales.
4. Desenvolupament del procés selectiu.
El procés selectiu es realitzarà mitjançant una única fase de concurs obligatòria i eliminatòria.
Els mèrits al·legats i acreditats pels interessats es valoraran fins a un màxim de 100 punts,
conforme als següents criteris:
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L’objecte de les bases especifiques presents es establir les normes per les quals s’ha de regir el
procés selectiu que es detalla a continuació, completant així mateix les bases generals
reguladores dels processos d’estabilització i consolidació de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna.

• Experiència professional, es valorarà fins a un màxim de 60 punts, conforme a les
següents regles.
a) Es valoraran a 0,80 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria o
lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, i adscrit al mateix Grup i Subgrup de titulació, al
servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.
b) Es valoraran a 0,40 punts per mes complet de servei en un altre lloc/s de diferent naturalesa,
escala o categoria, funcionarial o laboral al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.
c) Es valoraran a 0,20 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria o
lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, i adscrit al mateix Grup i Subgrup de titulació, al
servei de qualsevol altra Administració Publica.
L'experiència s'acreditarà mitjançant la presentació del certificat administratiu expedit per
l'Administració publica en la que s'integri la unitat o servei corresponent on s'haurà de fer
constar la categoria, cos, escala i/o especialitat d'aquests serveis, el subgrup o grup de
classificació professional, la titulació exigida com a requisit per a l'ingrés en aquesta, el règim
jurídic de la vinculació, el tipus de vincle i el període de prestació de serveis exercit, amb
indicació de la data d'inici i final, en el seu cas, així com el règim de jornada, amb indicació
del temps en el qual s'haja romàs en situacions que no comportin l'acompliment efectiu de
prestació de serveis, així com les llicències sense retribució.
• Mèrits acadèmics i de formació es valorarà fins a un màxim de 40 punts, conforme a la
següent relació:

b) Titulacions acadèmiques oficials: fins un màxim de 9 punts. Es valorarà el fet de tenir
titulació acadèmica d'igual o superior nivell al que s'exigeix per a l'accés al cos o escala en què
estiga classificat el lloc objecte de la convocatòria, excloent la que va servir de base per a la
plaça o lloc al qual s'opta a raó de 4.5 punts, fins a un màxim de 9 punts.
e) Coneixement de valencià; fins un màxim de 6 punts. Es puntua tan sols el nivell més alt,
havent d’acreditar-se mitjançant el certificat corresponent, de conformitat amb l’Ordre 7/2017
de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ( publica en el
DOCV núm. 7993 de data 06/06/2017, amb la relació següent:

-

Nivell A2: 1,20 punts( equivalent JQCV “oral”)
Nivell B1: 2,40 punts( equivalent JQCV “elemental”)º1
Nivell B2: 3,60 punts
Nivell C1: 4,50 punts( equivalent JQCV “mitja”)
Nivell C2: 6,00 punts( equivalent JQCV “superior”)

5. Categoria de l’òrgan de selecció.
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a) Formació contínua: fins un màxim de 25 punts, a raó de 0,14 punts, per cada hora efectiva
de formació en activitats formatives relacionades amb els funcions del lloc. Nomes és
valoressin el cursos impartits per les persones aspirants i que hagen estat convocats, gestionats
o homologats per qualsevol Administracion, Universitat o Sindicat.

De conformitat amb el que disposa en l’article 30.c, del RD 462/2002, de 24 de maig,
d’indemnitzacions per raons de servei, l’òrgan tècnic de selecció (OTS) d’aquest procés tindrà
la qualificació de Categoria tercera: accés a Cossos o Escales dels grups D i E o categories de
personal laboral assimilables.

FULL D’AUTOBAREMACIÓ

NOM I COGNOMS:_______________________________________ DNI.:__________________

a) Experiència professional (màxima puntuació 60 punts)
Experiència personal usos múltiples (Escola)

durada (en
mesos)

Punt x mes Puntuació

a) Es valoraran a 0,80 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria
o lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, i adscrit al mateix Grup i Subgrup de titulació,
al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.
de __________ a _____________
de __________ a _____________

b) Es valoraran a 0,40 punts per mes complet de servei en un altre lloc/s de diferent naturalesa,
escala o categoria, funcionarial o laboral al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.

de __________ a _____________

c) Es valoraran a 0,20 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria o
lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, i adscrit al mateix Grup i Subgrup de titulació, al
servei de qualsevol altra Administració Publica.
de __________ a _____________
de __________ a _____________

Total

b) Mèrits acadèmics i de formació (màxim 40 punts):
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de __________ a _____________

a) Formació contínua: fins un màxim de 25 punts, a raó de 0,14 punts, per cada hora efectiva
de formació en activitats formatives relacionades amb els funcions del lloc. Nomes és
valoressin el cursos impartits pels aspirants i que hagen estat convocats, gestionats o
homologats per qualsevol Administracion, Universitat o Sindicat. (indicar els cursos en la
taula adjunta*):

Hores efectives de
formació(**)

Punts x Hora

Puntuació
Total

b) Titulacions acadèmiques oficials: fins un màxim de 9 punts. Es valorarà el fet de tenir
titulació acadèmica d'igual o superior nivell al que s'exigeix per a l'accés al cos o escala en què
estiga classificat el lloc objecte de la convocatòria, excloent la que va servir de base per a la
plaça o lloc al qual s'opta, a raó de 4.5 punts, fins a un màxim de 9 punts.

Títol

Puntuació

Total

NIVELL

Puntuació

RELACIÓ DE CURSOS (*):
NOM DEL CURS

Durada en hores
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c) Coneixement de valencià; fins un màxim de 6 punts. Es puntua tan sols el nivell més alt,
havent d’acreditar-se mitjançant el certificat corresponent, de conformitat amb l’Ordre 7/2017
de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ( publica en el
DOCV núm. 7993 de data 06/06/2017, amb la relació següent:

TOTAL HORES EFECTIVES DE FORMACIÓ (**)
NOTA: La puntuació d’aquest document serà indicativa, comprovant-se per l’òrgan tècnic de
selecció examinada la documentació aportada.
En ______________________ a ______ de _______________________ de ______ .
Signat:_____________________________________

BASES ESPECIFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE NATURALESA
LABORAL FIXA PERSONAL D’USOS MÚLTIPLES (BIBLIOTECA) DE L’AJUNTAMENT
DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
1. Objecte de les bases.
L’objecte de les bases especifiques presents es establir les normes per les quals s’ha de regir el
procés selectiu que es detalla a continuació, completant així mateix les bases generals
reguladores dels processos d’estabilització i consolidació de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna.
-

1 Plaça de Personal Usos Múltiples (Biblioteca).

-

Subgrup: AP

-

Naturalesa: Laboral fixa

-

Sistema de provisió: concurs
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Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna

-

Titulació: Títol de graduat escolar o titulació equivalent

-

Data des que està coberta temporal i ininterrompudament: Abans 1 de gener de 2016

2. Funcions
Les funcions seran les genèriques i especifiques pròpies del lloc de treball descrites en la RLT.
3. Requisits de les persones aspirants.
Els requisits generals de les persones aspirants es regiran pel que disposen les bases generales.
Desenvolupament del procés selectiu.
El procés selectiu es realitzarà mitjançant una única fase de concurs obligatòria i eliminatòria.
Els mèrits al·legats i acreditats pels interessats es valoraran fins a un màxim de 100 punts,
conforme als següents criteris:
• Experiència professional, es valorarà fins a un màxim de 60 punts, conforme a les
següents regles.
a) Es valoraran a 0,20 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria o
lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral i adscrit al mateix Grup i
Subgrup de titulació, al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.
b) Es valoraran a 0,10 punts per mes complet de servei en un altre lloc/s de diferent naturalesa,
escala o categoria, funcionarial o laboral al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.
c) Es valoraran a 0,05 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria o
lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral i adscrit al mateix Grup i
Subgrup de titulació, al servei de qualsevol altra Administració Publica.
L'experiència s'acreditarà mitjançant la presentació del certificat administratiu expedit per
l'Administració pública en la que s'integre la unitat o servei corresponent on s'haurà de fer
constar la categoria, cos, escala i/o especialitat d'aquests serveis, el subgrup o grup de
classificació professional, la titulació exigida com a requisit per a l'ingrés en aquesta, el règim
jurídic de la vinculació, el tipus de vincle i el període de prestació de serveis exercit, amb
indicació de la data d'inici i final, en el seu cas, així com el règim de jornada, amb indicació
del temps en el qual s'haja romàs en situacions que no comportin l'acompliment efectiu de
prestació de serveis, així com les llicències sense retribució.
• Mèrits acadèmics i de formació es valorarà fins a un màxim de 40 punts, conforme a la
següent relació:
a) Formació contínua: fins un màxim de 25 punts, a raó de 0,14 punts, per cada hora efectiva
de formació en activitats formatives relacionades amb els funcions del lloc. Nomes és
valoressin el cursos impartits pels aspirants i que hagen estat convocats, gestionats o
homologats per qualsevol Administracion, Universitat o Sindicat.
b) Titulacions acadèmiques oficials: fins un màxim de 9 punts. Es valorarà el fet de tenir
titulació acadèmica d'igual o superior nivell al que s'exigeix per a l'accés al cos o escala en què
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4.

estiga classificat el lloc objecte de la convocatòria, excloent la que va servir de base per a la
plaça o lloc al qual s'opta a raó de 4.5 punts, fins a un màxim de 9 punts.
c) Coneixement de valencià; fins un màxim de 6 punts. Es puntua tan sols el nivell més alt,
havent d’acreditar-se mitjançant el certificat corresponent, de conformitat amb l’Ordre 7/2017
de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ( publica en el
DOCV núm. 7993 de data 06/06/2017, amb la relació següent:
- Nivell A2: 1,20 punts( equivalent JQCV “oral”)
- Nivell B1: 2,40 punts( equivalent JQCV “elemental”)º1
- Nivell B2: 3,60 punts
- Nivell C1: 4,50 punts( equivalent JQCV “mitja”)
- Nivell C2: 6,00 punts( equivalent JQCV “superior”)
5. Categoria de l’òrgan de selecció.
De conformitat amb el que disposa en l’article 30.c, del RD 462/2002, de 24 de maig,
d’indemnitzacions per raons de servei, l’òrgan tècnic de selecció (OTS) d’aquest procés tindrà
la qualificació de Categoria tercera: accés a Cossos o Escales dels grups D i E o categories de
personal laboral assimilables.

FULL D’AUTOBAREMACIÓ

NOM I COGNOMS:_______________________________________ DNI.:__________________

a) Experiència professional (màxima puntuació 60 punts)
durada (en
mesos)

Punt x mes Puntuació

a) Es valoraran a 0,20 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la
convocatòria o lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral i adscrit
al mateix Grup i Subgrup de titulació, al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.
de __________ a _____________
de __________ a _____________

b) Es valoraran a 0,10 punts per mes complet de servei en un altre lloc/s de diferent
naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral al servei de l'Ajuntament de Simat de la
Valldigna.
de __________ a _____________
de __________ a _____________
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Experiència personal usos múltiples
(Biblioteca)

c) Es valoraran a 0,05 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria o
lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral i adscrit al mateix Grup i
Subgrup de titulació, al servei de qualsevol altra Administració Publica.
de __________ a _____________
de __________ a _____________

Total

b) Mèrits acadèmics i de formació (màxim 40 punts):
a) Formació contínua: fins un màxim de 25 punts, a raó de 0,14 punts, per cada hora efectiva
de formació en activitats formatives relacionades amb els funcions del lloc. Nomes és
valoressin el cursos impartits pels aspirants i que hagen estat convocats, gestionats o
homologats per qualsevol Administracion, Universitat o Sindicat. (indicar els cursos en la
taula adjunta*)
Hores efectives de
formació(**)

Punts x Hora

Puntuació
Total

Títol

Puntuació

Total
d) Coneixement de valencià; fins un màxim de 6 punts. Es puntua tan sols el nivell més alt,
havent d’acreditar-se mitjançant el certificat corresponent, de conformitat amb l’Ordre 7/2017
de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ( publica en el
DOCV núm. 7993 de data 06/06/2017, amb la relació següent:
NIVELL

Puntuació

RELACIÓ DE CURSOS (*):
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b) Titulacions acadèmiques oficials: fins un màxim de 9 punts. Es valorarà el fet de tenir
titulació acadèmica d'igual o superior nivell al que s'exigeix per a l'accés al cos o escala en què
estiga classificat el lloc objecte de la convocatòria, excloent la que va servir de base per a la
plaça o lloc al qual s'opta, a raó de 4.5 punts, fins a un màxim de 9 punts.

NOM DEL CURS

Durada en hores

NOTA: La puntuació d’aquest document serà indicativa, comprovant-se per l’òrgan tècnic de selecció
examinada la documentació aportada.
En ______________________ a ______ de _______________________ de ______ .

Signat:_____________________________________
Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna

BASES ESPECIFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE NATURALESA
LABORAL FIXA DE TÈCNIC DE TURISME DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA
VALLDIGNA
1. Objecte de les bases.
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TOTAL HORES EFECTIVES DE FORMACIÓ (**)

L’objecte de les bases especifiques presents es establir les normes per les quals s’ha de regir el
procés selectiu que es detalla a continuació, completant així mateix les bases generals
reguladores dels processos d’estabilització i consolidació de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna.
-

1 plaça de Tècnic/a de Turisme

-

Subgrup: A2

-

Naturalesa: Laboral fixa

-

Sistema de provisió: concurs

-

Titulació: Grau universitari, Diplomatura Universitària o títol equivalent als àmbits de
l’economia, empresa, dret, turisme, relacions laborals, o qualsevol altra branca de les
ciències jurídiques o socials.

-

Data des que està coberta temporal i ininterrompudament: Abans 1 de gener de 2016

2. Funcions
Les funcions seran les genèriques i especifiques pròpies del lloc de treball descrites en la RLT.
3. Requisits de les persones aspirants.
Els requisits generals de les persones aspirants es regiran pel que disposen les bases generales.
4. Desenvolupament del procés selectiu.
El procés selectiu es realitzarà mitjançant una única fase de concurs obligatòria i eliminatòria.

• Experiència professional, es valorarà fins a un màxim de 60 punts, conforme a les
següents regles.
a) Es valoraran a 0,50 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria o
lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral i adscrit al mateix Grup i
Subgrup de titulació, al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.
b) Es valoraran a 0,25 punts per mes complet de servei en un altre lloc/s de diferent naturalesa,
escala o categoria, funcionarial o laboral al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.
c) Es valoraran a 0,13 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria o
lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral i adscrit al mateix Grup i
Subgrup de titulació, al servei de qualsevol altra Administració Publica.
L'experiència s'acreditarà mitjançant la presentació del certificat administratiu expedit per
l'Administració publica en la que s'integri la unitat o servei corresponent on s'haurà de fer
constar la categoria, cos, escala i/o especialitat d'aquests serveis, el subgrup o grup de
classificació professional, la titulació exigida com a requisit per a l'ingrés en aquesta, el règim
jurídic de la vinculació, el tipus de vincle i el període de prestació de serveis exercit, amb
indicació de la data d'inici i final, en el seu cas, així com el règim de jornada, amb indicació
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Els mèrits al·legats i acreditats pels interessats es valoraran fins a un màxim de 100 punts,
conforme als següents criteris:

del temps en el qual s'haja romàs en situacions que no comportin l'acompliment efectiu de
prestació de serveis, així com les llicències sense retribució.
b) Mèrits acadèmics i de formació es valorarà fins a un màxim de 40 punts, conforme a la
següent relació:
a) Formació contínua: fins un màxim de 28 punts, a raó de 0,07 punts, per cada hora efectiva
de formació en activitats formatives relacionades amb els funcions del lloc. Nomes és
valoressin el cursos impartits per les persones aspirants i que hagen estat convocats, gestionats
o homologats per qualsevol Administració, Universitat o Sindicat.
b) Titulacions acadèmiques oficials: fins un màxim de 2 punts. Es valorarà el fet de tenir
titulació acadèmica d'igual o superior nivell al que s'exigeix per a l'accés al cos o escala en què
estigui classificat el lloc objecte de la convocatòria, excloent la que va servir de base per a la
plaça o lloc al qual s'opta a raó de 1 punts, fins a un màxim de 2 punts.
c) Coneixement de valencià; fins un màxim de 6 punts. Es puntua tan sols el nivell més alt,
havent d’acreditar-se mitjançant el certificat corresponent, de conformitat amb l’Ordre 7/2017
de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ( publica en el
DOCV núm. 7993 de data 06/06/2017, amb la relació següent:

Nivell A2: 1,20 punts( equivalent JQCV “oral”)
Nivell B1: 2,40 punts( equivalent JQCV “elemental”)
Nivell B2: 3,60 punts
Nivell C1: 4,50 punts( equivalent JQCV “mitja”)
Nivell C2: 6,00 punts( equivalent JQCV “superior”)

d) Coneixements d’idiomes comunitaris, fins un màxim de 4 punts . A estos efectes, sols es
tindran en compte els títols, diplomes i certificats expedits per les escoles oficials d’idiomes,
universitats i altres institucions espanyoles o estrangeres, de conformitat amb el sistema de
reconeixement de competències de llengües estrangeres. En cas d’estar en possessió de
certificats de dos o mes nivells del mateix idioma, es valorarà únicament el certificat de major
nivell, d’acord amb la següent escala:
-

Nivell A2 del MCER: 0,50 punts
Nivell B1 del MCER: 1,00 punts
Nivell B2 del MCER: 2,00 punts
Nivell C1 del MCER: 3,00 punt
Nivell C2 del MCER: 4,00 punts

5. Categoria de l’òrgan de selecció.
De conformitat amb el que disposa en l’article 30.a, del RD 462/2002, de 24 de maig,
d’indemnitzacions per raons de servei, l’òrgan tècnic de selecció (OTS) d’aquest procés tindrà
la qualificació de Categoria primera: accés a Cossos o Escales del grup A o categories de
personal laboral assimilables.
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-

FULL D’AUTOBAREMACIÓ

NOM I COGNOMS:_______________________________________ DNI.:__________________

a) Experiència professional (màxima puntuació 60 punts)
Experiència Tècnic/a de Turisme

durada (en
mesos)

Punt x mes Puntuació

a) Es valoraran a 0,50 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria
o lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral i adscrit al mateix Grup i
Subgrup de titulació, al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.
de __________ a _____________
de __________ a _____________

b) Es valoraran a 0,25 punts per mes complet de servei en un altre lloc/s de diferent
naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral al servei de l'Ajuntament de Simat de la
Valldigna.
de __________ a _____________

c) Es valoraran a 0,13 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria o
lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral i adscrit al mateix Grup i
Subgrup de titulació, al servei de qualsevol altra Administració Publica.
de __________ a _____________
de __________ a _____________

Total

b) Mèrits acadèmics i de formació (màxim 40 punts):
a) Formació contínua: fins un màxim de 28 punts, a raó de 0,07 punts, per cada hora efectiva
de formació en activitats formatives relacionades amb els funcions del lloc. Nomes és
valoressin el cursos impartits per les persones aspirants i que hagen estat convocats, gestionats
o homologats per qualsevol Administracion, Universitat o Sindicat. (indicar els cursos en la
taula adjunta*):
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de __________ a _____________

Hores efectives de
formació(**)

Punts x Hora

Puntuació
Total

b) Titulacions acadèmiques oficials: fins un màxim de 2 punts. Es valorarà el fet de tenir
titulació acadèmica d'igual o superior nivell al que s'exigeix per a l'accés al cos o escala en què
estigui classificat el lloc objecte de la convocatòria, excloent la que va servir de base per a la
plaça o lloc al qual s'opta a raó de 1 punts, fins a un màxim de 2 punts:
Títol

Puntuació

Total
c) Coneixement de valencià; fins un màxim de 6 punts. Es puntua tan sols el nivell més alt,
havent d’acreditar-se mitjançant el certificat corresponent, de conformitat amb l’Ordre 7/2017
de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ( publica en el
DOCV núm. 7993 de data 06/06/2017, amb la relació següent:
NIVELL

Puntuació

IDIOMA

Certificat

marcar (sí)

Puntuació

A2
B1
B2
C1
C2
TOTAL

RELACIÓ DE CURSOS (*):
NOM DEL CURS

Durada en hores
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d) Coneixements de llengües comunitàries (màxima puntuació 4 punts); puntua el màxim
nivell.

TOTAL HORES EFECTIVES DE FORMACIÓ (**)

En ______________________ a ______ de _______________________ de ______ .
Signat:_____________________________________
Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna

BASES ESPECIFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE NATURALESA
LABORAL FIXA D’AGENT ENCARREGAT DEL CEMENTERI DE L’AJUNTAMENT DE
SIMAT DE LA VALLDIGNA
1. Objecte de les bases.
L’objecte de les bases especifiques presents es establir les normes per les quals s’ha de regir el
procés selectiu que es detalla a continuació, completant així mateix les bases generals
reguladores dels processos d’estabilització i consolidació de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna.
-

1 plaça d’Agent Encarregat Cementeri
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NOTA: La puntuació d’aquest document serà indicativa, comprovant-se per l’òrgan tècnic de
selecció examinada la documentació aportada.

-

Subgrup: AP

-

Naturalesa: Laboral fixa

-

Sistema de provisió: concurs

-

Titulació: Títol de graduat escolar o titulació equivalent

-

Altres: carnet de conduir B.

-

Data des que està coberta temporal i ininterrompudament: Abans 1 de gener de 2016

2. Funcions
Les funcions seran les genèriques i especifiques pròpies del lloc de treball descrites en la RLT.
3. Requisits de les persones aspirants.
Els requisits generals de les persones aspirants es regiran pel que disposen les bases generales.
4. Desenvolupament del procés selectiu.
El procés selectiu es realitzarà mitjançant una única fase de concurs obligatòria i eliminatòria.
Els mèrits al·legats i acreditats pels interessats es valoraran fins a un màxim de 100 punts,
conforme als següents criteris:
• Experiència professional, es valorarà fins a un màxim de 60 punts, conforme a les
següents regles.

b) Es valoraran a 0,40 punts per mes complet de servei en un altre lloc/s de diferent naturalesa,
escala o categoria, funcionarial o laboral al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.
c) Es valoraran a 0,20 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria o
lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral i adscrit al mateix Grup i
Subgrup de titulació, al servei de qualsevol altra Administració Publica.
L'experiència s'acreditarà mitjançant la presentació del certificat administratiu expedit per
l'Administració publica en la que s'integre la unitat o servei corresponent on s'haurà de fer
constar la categoria, cos, escala i/o especialitat d'aquests serveis, el subgrup o grup de
classificació professional, la titulació exigida com a requisit per a l'ingrés en aquesta, el règim
jurídic de la vinculació, el tipus de vincle i el període de prestació de serveis exercit, amb
indicació de la data d'inici i final, en el seu cas, així com el règim de jornada, amb indicació
del temps en el qual s'haja romàs en situacions que no comportin l'acompliment efectiu de
prestació de serveis, així com les llicències sense retribució.
• Mèrits acadèmics i de formació es valorarà fins a un màxim de 40 punts, conforme a la
següent
relació:
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a) Es valoraran a 0,80 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria o
lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral i adscrit al mateix Grup i
Subgrup de titulació, al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.

a) Formació contínua: fins un màxim de 25 punts, a raó de 0,5 punts, per cada hora efectiva de
formació en activitats formatives relacionades amb els funcions del lloc. Nomes és valoressin
el cursos impartits pels aspirants i que hagen estat convocats, gestionats o homologats per
qualsevol Administracion, Universitat o Sindicat.
b) Titulacions acadèmiques oficials: fins un màxim de 9 punts. Es valorarà el fet de tenir
titulació acadèmica d'igual o superior nivell al que s'exigeix per a l'accés al cos o escala en què
estiga classificat el lloc objecte de la convocatòria, excloent la que va servir de base per a la
plaça o lloc al qual s'opta a raó de 4.5 punts, fins a un màxim de 9 punts.
c) Coneixement de valencià; fins un màxim de 6 punts. Es puntua tan sols el nivell més alt,
havent d’acreditar-se mitjançant el certificat corresponent, de conformitat amb l’Ordre 7/2017
de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ( publica en el
DOCV núm. 7993 de data 06/06/2017, amb la relació següent:

-

Nivell A2: 1,20 punts( equivalent JQCV “oral”)
Nivell B1: 2,40 punts( equivalent JQCV “elemental”)º1
Nivell B2: 3,60 punts
Nivell C1: 4,50 punts( equivalent JQCV “mitja”)
Nivell C2: 6,00 punts( equivalent JQCV “superior”)

5. Categoria de l’òrgan de selecció.
De conformitat amb el que disposa en l’article 30.c, del RD 462/2002, de 24 de maig,
d’indemnitzacions per raons de servei, l’òrgan tècnic de selecció (OTS) d’aquest procés tindrà
la qualificació de Categoria tercera: accés a Cossos o Escales dels grups D i E o categories de
personal laboral assimilables.

NOM I COGNOMS:_______________________________________ DNI.:__________________

a) Experiència professional (màxima puntuació 60 punts)
Experiència

durada (en
mesos)

Punt x mes Puntuació

a) Es valoraran a 0,80 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria
o lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral i adscrit al mateix Grup i
Subgrup de titulació, al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.
de __________ a _____________
de __________ a _____________

b) Es valoraran a 0,40 punts per mes complet de servei en un altre lloc/s de diferent naturalesa,
Ajuntament de Simat de la Valldigna
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FULL D’AUTOBAREMACIÓ

escala o categoria, funcionarial o laboral al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.
de __________ a _____________
de __________ a _____________

c) Es valoraran a 0,20 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria o
lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral i adscrit al mateix Grup i
Subgrup de titulació, al servei de qualsevol altra Administració Publica.
de __________ a _____________
de __________ a _____________

Total

b) Mèrits acadèmics i de formació (màxim 40 punts):
a) Formació contínua: fins un màxim de 25 punts, a raó de 0,5 punts, per cada hora efectiva de
formació en activitats formatives relacionades amb els funcions del lloc. Nomes és valoressin
el cursos impartits pels aspirants i que hagen estat convocats, gestionats o homologats per
qualsevol Administracion, Universitat o Sindicat. (indicar els cursos en la taula adjunta*);
Puntuació
Total

Punts x Hora

b) Titulacions acadèmiques oficials: fins un màxim de 9 punts. Es valorarà el fet de tenir
titulació acadèmica d'igual o superior nivell al que s'exigeix per a l'accés al cos o escala en què
estiga classificat el lloc objecte de la convocatòria, excloent la que va servir de base per a la
plaça o lloc al qual s'opta, a raó de 4.5 punts, fins a un màxim de 9 punts.
Títol

Puntuació

Total
c) Coneixement de valencià; fins un màxim de 6 punts. Es puntua tan sols el nivell més alt,
havent d’acreditar-se mitjançant el certificat corresponent, de conformitat amb l’Ordre 7/2017
de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ( publica en el
DOCV núm. 7993 de data 06/06/2017, amb la relació següent:
NIVELL

Puntuació
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Hores efectives de
formació(**)

RELACIÓ DE CURSOS (*):
Durada en hores

TOTAL HORES EFECTIVES DE FORMACIÓ (**)
NOTA: La puntuació d’aquest document serà indicativa, comprovant-se per l’òrgan tècnic de
selecció examinada la documentació aportada.
En ______________________ a ______ de _______________________ de ______ .

Signat:_____________________________________
Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna
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NOM DEL CURS

BASES ESPECIFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE NATURALESA
LABORAL FIXA DE DIRECTOR/A DE L’ESCOLETA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT
DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
1. Objecte de les bases.
L’objecte de les bases especifiques presents es establir les normes per les quals s’ha de regir el
procés selectiu que es detalla a continuació, completant així mateix les bases generals
reguladores dels processos d’estabilització i consolidació de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna.
-

1 plaça de Director/a Escoleta Municipal

-

Subgrup: A2

-

Naturalesa: Laboral fixa

-

Sistema de provisió: concurs

-

Titulació: Mestre d’Educació Infantil o títol de grau equivalent

-

Data des que està coberta temporal i ininterrompudament: Abans 1 de gener de 2016

2. Funcions
Les funcions seran les genèriques i especifiques pròpies del lloc de treball descrites en la RLT.
3. Requisits de les persones aspirants.
Els requisits generals de les persones aspirants es regiran pel que disposen les bases generales.
4. Desenvolupament del procés selectiu.

Els mèrits al·legats i acreditats pels interessats es valoraran fins a un màxim de 100 punts,
conforme als següents criteris:
• Experiència professional, es valorarà fins a un màxim de 60 punts, conforme a les
següents regles.
a) Es valoraran a 0,50 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria o
lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral i adscrit al mateix Grup i
Subgrup de titulació, al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.
b) Es valoraran a 0,25 punts per mes complet de servei en un altre lloc/s de diferent naturalesa,
escala o categoria, funcionarial o laboral al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.
c) Es valoraran a 0,13 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria o
lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral i adscrit al mateix Grup i
Subgrup de titulació, al servei de qualsevol altra Administració Publica.
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El procés selectiu es realitzarà mitjançant una única fase de concurs obligatòria i eliminatòria.

L'experiència s'acreditarà mitjançant la presentació del certificat administratiu expedit per
l'Administració publica en la que s'integre la unitat o servei corresponent on s'haurà de fer
constar la categoria, cos, escala i/o especialitat d'aquests serveis, el subgrup o grup de
classificació professional, la titulació exigida com a requisit per a l'ingrés en aquesta, el règim
jurídic de la vinculació, el tipus de vincle i el període de prestació de serveis exercit, amb
indicació de la data d'inici i final, en el seu cas, així com el règim de jornada, amb indicació
del temps en el qual s'haja romàs en situacions que no comportin l'acompliment efectiu de
prestació de serveis, així com les llicències sense retribució.
• Mèrits acadèmics i de formació es valorarà fins a un màxim de 40 punts, conforme a la
següent
relació:
a) Formació contínua: fins un màxim de 28 punts, a raó de 0,07 punts, per cada hora efectiva
de formació en activitats formatives relacionades amb els funcions del lloc. Nomes és
valoressin el cursos impartits pels aspirants i que hagen estat convocats, gestionats o
homologats per qualsevol Administració, Universitat o Sindicat.
b) Titulacions acadèmiques oficials: fins un màxim de 2 punts. Es valorarà el fet de tenir
titulació acadèmica d'igual o superior nivell al que s'exigeix per a l'accés al cos o escala en què
estigui classificat el lloc objecte de la convocatòria, excloent la que va servir de base per a la
plaça o lloc al qual s'opta a raó de 1 punts, fins a un màxim de 2 punts.
c) Coneixement de valencià; fins un màxim de 6 punts. Es puntua tan sols el nivell més alt,
havent d’acreditar-se mitjançant el certificat corresponent, de conformitat amb l’Ordre 7/2017
de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ( publica en el
DOCV núm. 7993 de data 06/06/2017, amb la relació següent:

Nivell A2: 1,20 punts( equivalent JQCV “oral”)
Nivell B1: 2,40 punts( equivalent JQCV “elemental”)
Nivell B2: 3,60 punts
Nivell C1: 4,50 punts( equivalent JQCV “mitja”)
Nivell C2: 6,00 punts( equivalent JQCV “superior”)

d) Coneixements d’idiomes comunitaris, fins un màxim de 4 punts . A estos efectes, sols es tindran en
compte els títols, diplomes i certificats expedits per les escoles oficials d’idiomes, universitats i altres
institucions espanyoles o estrangeres, de conformitat amb el sistema de reconeixement de competències
de llengües estrangeres. En cas d’estar en possessió de certificats de dos o mes nivells del mateix
idioma, es valorarà únicament el certificat de major nivell, d’acord amb la següent escala:

-

Nivell A2 del MCER: 0,50 punts
Nivell B1 del MCER: 1,00 punts
Nivell B2 del MCER: 2,00 punts
Nivell C1 del MCER: 3,00 punt
Nivell C2 del MCER: 4,00 punts

5. Categoria de l’òrgan de selecció.
De conformitat amb el que disposa en l’article 30.a, del RD 462/2002, de 24 de maig,
d’indemnitzacions per raons de servei, l’òrgan tècnic de selecció (OTS) d’aquest procés tindrà
la qualificació de Categoria primera: accés a Cossos o Escales del grup A o categories de
personal laboral assimilables.
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-

FULL D’AUTOBAREMACIÓ

NOM I COGNOMS:_______________________________________ DNI.:__________________

a) Experiència professional (màxima puntuació 60 punts)
Experiència Director/a Escoleta Infantil

durada (en
mesos)

Punt x mes Puntuació

a) Es valoraran a 0,50 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria
o lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral i adscrit al mateix Grup i
Subgrup de titulació, al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.
de __________ a _____________
de __________ a _____________

b) Es valoraran a 0,25 punts per mes complet de servei en un altre lloc/s de diferent
naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral al servei de l'Ajuntament de Simat de la
Valldigna.
de __________ a _____________

c) Es valoraran a 0,13 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria o
lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral i adscrit al mateix Grup i
Subgrup de titulació, al servei de qualsevol altra Administració Publica.
de __________ a _____________
de __________ a _____________

Total

b) Mèrits acadèmics i de formació (màxim 40 punts):
a) Formació contínua: fins un màxim de 28 punts, a raó de 0,07 punts, per cada hora efectiva
de formació en activitats formatives relacionades amb els funcions del lloc. Nomes és
valoressin el cursos impartits pels aspirants i que hagen estat convocats, gestionats o
homologats per qualsevol Administracion, Universitat o Sindicat. (indicar els cursos en la
taula adjunta*):

Ajuntament de Simat de la Valldigna
Plaça de la Constitució,1, Simat de la Valldigna. 46750 (València). Tel. 962810007. Fax: 962811984

Codi Validació: AZFJ5T7S3E4FHL4L3SGL73N5J | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 26 de 42

de __________ a _____________

Hores efectives de
formació(**)

Punts x Hora

Puntuació
Total

b) Titulacions acadèmiques oficials: fins un màxim de 2 punts. Es valorarà el fet de tenir
titulació acadèmica d'igual o superior nivell al que s'exigeix per a l'accés al cos o escala en què
estigui classificat el lloc objecte de la convocatòria, excloent la que va servir de base per a la
plaça o lloc al qual s'opta a raó de 1 punts, fins a un màxim de 2 punts.
Títol

Puntuació

Total

d) Coneixement de valencià; fins un màxim de 6 punts. Es puntua tan sols el nivell més alt,
havent d’acreditar-se mitjançant el certificat corresponent, de conformitat amb l’Ordre 7/2017
de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ( publica en el
DOCV núm. 7993 de data 06/06/2017, amb la relació següent:

NIVELL

Puntuació

d) Coneixements de llengües comunitàries (màxima puntuació 4 punts); puntua el màxim
nivell.
Certificat

marcar (sí)

Puntuació

A2
B1
B2
C1
C2
TOTAL

RELACIÓ DE CURSOS (*):
NOM DEL CURS

Durada en hores
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IDIOMA

TOTAL HORES EFECTIVES DE FORMACIÓ (**)
NOTA: La puntuació d’aquest document serà indicativa, comprovant-se per l’òrgan tècnic de
selecció examinada la documentació aportada.

Signat:_____________________________________
Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna

BASES ESPECIFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DOS PLACES DE NATURALESA
LABORAL FIXA DE TÈCNIC SUPERIOR D’EDUCACIÓ INFANTIL DE L’AJUNTAMENT
DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
1. Objecte de les bases.
L’objecte de les bases especifiques presents es establir les normes per les quals s’ha de regir el
procés selectiu que es detalla a continuació, completant així mateix les bases generals
reguladores dels processos d’estabilització i consolidació de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna.
-

2 places de Tècnic superior educació infantil.
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En ______________________ a ______ de _______________________ de ______ .

-

Subgrup: C1

-

Naturalesa: Laboral fixa

-

Sistema de provisió: concurs

-

Titulació: Títol de tècnic superior en educació infantil

-

Data des que està coberta temporal i ininterrompudament: Abans 1 de gener de 2016

2. Funcions
Les funcions seran les genèriques i especifiques pròpies del lloc de treball descrites en la RLT.
3. Requisits de les persones aspirants.
Els requisits generals de les persones aspirants es regiran pel que disposen les bases generales.
4. Desenvolupament del procés selectiu.
El procés selectiu es realitzarà mitjançant una única fase de concurs obligatòria i eliminatòria.
Els mèrits al·legats i acreditats pels interessats es valoraran fins a un màxim de 100 punts,
conforme als següents criteris:
• Experiència professional, es valorarà fins a un màxim de 60 punts, conforme a les
següents regles.
a) Es valoraran a 0,50 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria o
lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral i adscrit al mateix Grup i
Subgrup de titulació, al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.

c) Es valoraran a 0,13 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria o
lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral i adscrit al mateix Grup i
Subgrup de titulació, al servei de qualsevol altra Administració Publica.
L'experiència s'acreditarà mitjançant la presentació del certificat administratiu expedit per
l'Administració publica en la que s'integri la unitat o servei corresponent on s'haurà de fer
constar la categoria, cos, escala i/o especialitat d'aquests serveis, el subgrup o grup de
classificació professional, la titulació exigida com a requisit per a l'ingrés en aquesta, el règim
jurídic de la vinculació, el tipus de vincle i el període de prestació de serveis exercit, amb
indicació de la data d'inici i final, en el seu cas, així com el règim de jornada, amb indicació
del temps en el qual s'haja romàs en situacions que no comportin l'acompliment efectiu de
prestació de serveis, així com les llicències sense retribució.
• Mèrits acadèmics i de formació es valorarà fins a un màxim de 40 punts, conforme a la
següent
relació:
a) Formació contínua: fins un màxim de 28 punts, a raó de 0,07 punts, per cada hora efectiva
de formació en activitats formatives relacionades amb els funcions del lloc. Nomes és
valoressin el cursos impartits pels aspirants i que hagen estat convocats, gestionats o
homologats per qualsevol Administració, Universitat o Sindicat.
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b) Es valoraran a 0,25 punts per mes complet de servei en un altre lloc/s de diferent naturalesa,
escala o categoria, funcionarial o laboral al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.

b) Titulacions acadèmiques oficials: fins un màxim de 2 punts. Es valorarà el fet de tenir
titulació acadèmica d'igual o superior nivell al que s'exigeix per a l'accés al cos o escala en què
estigui classificat el lloc objecte de la convocatòria, excloent la que va servir de base per a la
plaça o lloc al qual s'opta a raó de 1 punts, fins a un màxim de 2 punts.
c) Coneixement de valencià; fins un màxim de 6 punts. Es puntua tan sols el nivell més alt,
havent d’acreditar-se mitjançant el certificat corresponent, de conformitat amb l’Ordre 7/2017
de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ( publica en el
DOCV núm. 7993 de data 06/06/2017, amb la relació següent:

-

Nivell A2: 1,20 punts( equivalent JQCV “oral”)
Nivell B1: 2,40 punts( equivalent JQCV “elemental”)
Nivell B2: 3,60 punts
Nivell C1: 4,50 punts( equivalent JQCV “mitja”)
Nivell C2: 6,00 punts( equivalent JQCV “superior”)

d) Coneixements d’idiomes comunitaris, fins un màxim de 4 punts. A estos efectes, sols es
tindran en compte els títols, diplomes i certificats expedits per les escoles oficials d’idiomes,
universitats i altres institucions espanyoles o estrangeres, de conformitat amb el sistema de
reconeixement de competències de llengües estrangeres. En cas d’estar en possessió de
certificats de dos o mes nivells del mateix idioma, es valorarà únicament el certificat de major
nivell, d’acord amb la següent escala:
-

Nivell A2 del MCER: 0,50 punts
Nivell B1 del MCER: 1,00 punts
Nivell B2 del MCER: 2,00 punts
Nivell C1 del MCER: 3,00 punt
Nivell C2 del MCER: 4,00 punts

De conformitat amb el que disposa en l’article 30.a, del RD 462/2002, de 24 de maig,
d’indemnitzacions per raons de servei, l’òrgan tècnic de selecció (OTS) d’aquest procés tindrà
la qualificació de Categoria segona: accés a Cossos o Escales del grup B y C o categories de
personal laboral assimilables.
FULL D’AUTOBAREMACIÓ

NOM I COGNOMS:_______________________________________ DNI.:__________________

a) Experiència professional (màxima puntuació 60 punts)
Experiència Tècnic/a superior educació
infantil

durada (en
mesos)

Punt x mes Puntuació

a) Es valoraran a 0,50 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria
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5. Categoria de l’òrgan de selecció.

o lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral i adscrit al mateix Grup
i Subgrup de titulació, al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.
de __________ a _____________
de __________ a _____________

b) Es valoraran a 0,25 punts per mes complet de servei en un altre lloc/s de diferent
naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral al servei de l'Ajuntament de Simat de la
Valldigna.
de __________ a _____________
de __________ a _____________

c) Es valoraran a 0,13 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria o
lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral i adscrit al mateix Grup i
Subgrup de titulació, al servei de qualsevol altra Administració Publica.
de __________ a _____________
de __________ a _____________

Total

a) Formació contínua: fins un màxim de 28 punts, a raó de 0,07 punts, per cada hora efectiva
de formació en activitats formatives relacionades amb els funcions del lloc. Nomes és
valoressin el cursos impartits pels aspirants i que hagen estat convocats, gestionats o
homologats per qualsevol Administracion, Universitat o Sindicat. (indicar els cursos en la
taula adjunta*):

Hores efectives de
formació(**)

Punts x Hora

Puntuació
Total

b) Titulacions acadèmiques oficials: fins un màxim de 2 punts. Es valorarà el fet de tenir
titulació acadèmica d'igual o superior nivell al que s'exigeix per a l'accés al cos o escala en què
estigui classificat el lloc objecte de la convocatòria, excloent la que va servir de base per a la
plaça o lloc al qual s'opta a raó de 1 punts, fins a un màxim de 2 punts.
Títol

Puntuació
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b) Mèrits acadèmics i de formació (màxim 40 punts):

Total
c) Coneixement de valencià; fins un màxim de 6 punts. Es puntua tan sols el nivell més alt,
havent d’acreditar-se mitjançant el certificat corresponent, de conformitat amb l’Ordre 7/2017
de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ( publica en el
DOCV núm. 7993 de data 06/06/2017, amb la relació següent:

NIVELL

Puntuació

d) Coneixements de llengües comunitàries (màxima puntuació 4 punts); puntua el màxim
nivell.
IDIOMA

Certificat

marcar (sí)

Puntuació

A2
B1
B2
C1
C2

RELACIÓ DE CURSOS (*):
NOM DEL CURS

Durada en hores
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TOTAL

TOTAL HORES EFECTIVES DE FORMACIÓ (**)
NOTA: La puntuació d’aquest document serà indicativa, comprovant-se per l’òrgan tècnic de
selecció examinada la documentació aportada.
En ______________________ a ______ de _______________________ de ______ .

Signat:_____________________________________

Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna

1. Objecte de les bases.
L’objecte de les bases especifiques presents es establir les normes per les quals s’ha de regir el
procés selectiu que es detalla a continuació, completant així mateix les bases generals reguladores
dels processos d’estabilització i consolidació de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
-

4 places d’Agent Brigada Municipal

-

Subgrup: AP

-

Naturalesa: Laboral fixa

-

Sistema de provisió: concurs

-

Titulació: Títol de graduat escolar o titulació equivalent
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BASES ESPECIFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE QUATRE PLACES DE
NATURALESA LABORAL FIXA D’AGENT BRIGADA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT
DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

-

Altres requisits: Carnet de conduir B i títol bàsic de manipulador de plaguicides.

-

Data des que està coberta temporal i ininterrompudament: Abans 1 de gener de 2016

2. Funcions
Les funcions seran les genèriques i especifiques pròpies del lloc de treball descrites en la RLT.
3. Requisits de les persones aspirants.
Els requisits generals de les persones aspirants es regiran pel que disposen les bases generales.
4. Desenvolupament del procés selectiu.
El procés selectiu es realitzarà mitjançant una única fase de concurs obligatòria i eliminatòria.
Els mèrits al·legats i acreditats pels interessats es valoraran fins a un màxim de 100 punts,
conforme als següents criteris:
• Experiència professional, es valorarà fins a un màxim de 60 punts, conforme a les següents
regles.
a) Es valoraran a 0,80 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria o
lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral i adscrit al mateix Grup i
Subgrup de titulació, al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.
b) Es valoraran a 0,40 punts per mes complet de servei en un altre lloc/s de diferent naturalesa,
escala o categoria, funcionarial o laboral al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.

L'experiència s'acreditarà mitjançant la presentació del certificat administratiu expedit per
l'Administració publica en la que s'integre la unitat o servei corresponent on s'haurà de fer constar
la categoria, cos, escala i/o especialitat d'aquests serveis, el subgrup o grup de classificació
professional, la titulació exigida com a requisit per a l'ingrés en aquesta, el règim jurídic de la
vinculació, el tipus de vincle i el període de prestació de serveis exercit, amb indicació de la data
d'inici i final, en el seu cas, així com el règim de jornada, amb indicació del temps en el qual
s'haja romàs en situacions que no comportin l'acompliment efectiu de prestació de serveis, així
com les llicències sense retribució.
• Mèrits acadèmics i de formació es valorarà fins a un màxim de 40 punts, conforme a la
següent
relació:
a) Formació contínua: fins un màxim de 25 punts, a raó de 0,5 punts, per cada hora efectiva de
formació en activitats formatives relacionades amb els funcions del lloc. Nomes és valoressin el
cursos impartits pels aspirants i que hagen estat convocats, gestionats o homologats per qualsevol
Administració, Universitat o Sindicat.
b) Titulacions acadèmiques oficials: fins un màxim de 9 punts. Es valorarà el fet de tenir titulació
acadèmica d'igual o superior nivell al que s'exigeix per a l'accés al cos o escala en què estiga
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c) Es valoraran a 0,20 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria o
lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, i adscrit al mateix Grup i Subgrup de titulació, al
servei de qualsevol altra Administració Publica.

classificat el lloc objecte de la convocatòria, excloent la que va servir de base per a la plaça o lloc
al qual s'opta a raó de 4.5 punts, fins a un màxim de 9 punts.
c) Coneixement de valencià; fins un màxim de 6 punts. Es puntua tan sols el nivell més alt,
havent d’acreditar-se mitjançant el certificat corresponent, de conformitat amb l’Ordre 7/2017 de
2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ( publica en el DOCV
núm. 7993 de data 06/06/2017, amb la relació següent:

-

Nivell A2: 1,20 punts( equivalent JQCV “oral”)
Nivell B1: 2,40 punts( equivalent JQCV “elemental”)º1
Nivell B2: 3,60 punts
Nivell C1: 4,50 punts( equivalent JQCV “mitja”)
Nivell C2: 6,00 punts( equivalent JQCV “superior”)

5. Categoria de l’òrgan de selecció.
De conformitat amb el que disposa en l’article 30.c, del RD 462/2002, de 24 de maig,
d’indemnitzacions per raons de servei, l’òrgan tècnic de selecció (OTS) d’aquest procés tindrà la
qualificació de Categoria tercera: accés a Cossos o Escales dels grups D i E o categories de
personal laboral assimilables.
FULL D’AUTOBAREMACIÓ

NOM I COGNOMS:_______________________________________ DNI.:__________________

Experiència Agent Brigada Municipal

durada (en
mesos)

Punt x mes Puntuació

a) Es valoraran a 0,80 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria
o lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral i adscrit al mateix Grup i
Subgrup de titulació, al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.
de __________ a _____________
de __________ a _____________

b) Es valoraran a 0,40 punts per mes complet de servei en un altre lloc/s de diferent naturalesa,
escala o categoria, funcionarial o laboral al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.
de __________ a _____________
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a) Experiència professional (màxima puntuació 60 punts)

de __________ a _____________

c) Es valoraran a 0,20 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria o
lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral i adscrit al mateix Grup i
Subgrup de titulació, al servei de qualsevol altra Administració Publica.
de __________ a _____________
de __________ a _____________

Total

b) Mèrits acadèmics i de formació (màxim 40 punts):
a) Formació contínua: fins un màxim de 25 punts, a raó de 0,5 punts, per cada hora efectiva de
formació en activitats formatives relacionades amb els funcions del lloc. Nomes és valoressin
el cursos impartits pels aspirants i que hagen estat convocats, gestionats o homologats per
qualsevol Administracion, Universitat o Sindicat. (indicar els cursos en la taula adjunta*):
Hores efectives de
formació(**)

Punts x Hora

Puntuació
Total

Títol

Puntuació

Total

c) Coneixement de valencià; fins un màxim de 6 punts. Es puntua tan sols el nivell més alt,
havent d’acreditar-se mitjançant el certificat corresponent, de conformitat amb l’Ordre 7/2017
de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ( publica en el
DOCV núm. 7993 de data 06/06/2017, amb la relació següent:
NIVELL

Puntuació
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b) Titulacions acadèmiques oficials: fins un màxim de 9 punts. Es valorarà el fet de tenir
titulació acadèmica d'igual o superior nivell al que s'exigeix per a l'accés al cos o escala en què
estiga classificat el lloc objecte de la convocatòria, excloent la que va servir de base per a la
plaça o lloc al qual s'opta, a raó de 4.5 punts, fins a un màxim de 9 punts.

RELACIÓ DE CURSOS (*):
Durada en hores

TOTAL HORES EFECTIVES DE FORMACIÓ (**)
NOTA: La puntuació d’aquest document serà indicativa, comprovant-se per l’òrgan tècnic de
selecció examinada la documentació aportada.
En ______________________ a ______ de _______________________ de ______ .
Signat:_____________________________________

Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna

BASES ESPECIFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE TRES PLACES DE
NATURALESA LABORAL FIXA DE PEÓ NETEJA (EDIFICIS MUNICIPALS) DE
L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
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NOM DEL CURS

1. Objecte de les bases.
L’objecte de les bases especifiques presents es establir les normes per les quals s’ha de regir el
procés selectiu que es detalla a continuació, completant així mateix les bases generals
reguladores dels processos d’estabilització i consolidació de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna.
-

3 places de Peó Neteja (edificis municipals)

-

Subgrup: AP

-

Naturalesa: Laboral fixa

-

Sistema de provisió: concurs

-

Titulació: Graduat escolar o titulació equivalent.

-

Data des que està coberta temporal i ininterrompudament: Abans 1 de gener de 2016

2. Funcions
Les funcions seran les genèriques i especifiques pròpies del lloc de treball descrites en la RLT.
3. Requisits de les persones aspirants.
Els requisits generals de les persones aspirants es regiran pel que disposen les bases generales.
4. Desenvolupament del procés selectiu.

Els mèrits al·legats i acreditats pels interessats es valoraran fins a un màxim de 100 punts,
conforme als següents criteris:
• Experiència professional, es valorarà fins a un màxim de 60 punts, conforme a les
següents regles.
a) Es valoraran a 0,36 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria o
lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral i adscrit al mateix Grup i
Subgrup de titulació, al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.
b) Es valoraran a 0,18 punts per mes complet de servei en un altre lloc/s de diferent naturalesa,
escala o categoria, funcionarial o laboral al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.
c) Es valoraran a 0,09 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria o
lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral i adscrit al mateix Grup i
Subgrup de titulació, al servei de qualsevol altra Administració Publica.
L'experiència s'acreditarà mitjançant la presentació del certificat administratiu expedit per
l'Administració publica en la que s'integre la unitat o servei corresponent on s'haurà de fer
constar la categoria, cos, escala i/o especialitat d'aquests serveis, el subgrup o grup de
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El procés selectiu es realitzarà mitjançant una única fase de concurs obligatòria i eliminatòria.

classificació professional, la titulació exigida com a requisit per a l'ingrés en aquesta, el règim
jurídic de la vinculació, el tipus de vincle i el període de prestació de serveis exercit, amb
indicació de la data d'inici i final, en el seu cas, així com el règim de jornada, amb indicació
del temps en el qual s'haja romàs en situacions que no comportin l'acompliment efectiu de
prestació de serveis, així com les llicències sense retribució.
• Mèrits acadèmics i de formació es valorarà fins a un màxim de 40 punts, conforme a la
següent
relació:
a) Formació contínua: fins un màxim de 25 punts, a raó de 0,5 punts, per cada hora efectiva de
formació en activitats formatives relacionades amb els funcions del lloc. Nomes és valoressin
el cursos impartits pels aspirants i que hagen estat convocats, gestionats o homologats per
qualsevol Administracion, Universitat o Sindicat.
b) Titulacions acadèmiques oficials: fins un màxim de 9 punts. Es valorarà el fet de tenir
titulació acadèmica d'igual o superior nivell al que s'exigeix per a l'accés al cos o escala en què
estiga classificat el lloc objecte de la convocatòria, excloent la que va servir de base per a la
plaça o lloc al qual s'opta a raó de 4.5 punts, fins a un màxim de 9 punts.
c) Coneixement de valencià; fins un màxim de 6 punts. Es puntua tan sols el nivell més alt,
havent d’acreditar-se mitjançant el certificat corresponent, de conformitat amb l’Ordre 7/2017
de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ( publica en el
DOCV núm. 7993 de data 06/06/2017, amb la relació següent:
-

Nivell A2: 1,20 punts( equivalent JQCV “oral”)
Nivell B1: 2,40 punts( equivalent JQCV “elemental”)º1
Nivell B2: 3,60 punts
Nivell C1: 4,50 punts( equivalent JQCV “mitja”)
Nivell C2: 6,00 punts( equivalent JQCV “superior”)

De conformitat amb el que disposa en l’article 30.c, del RD 462/2002, de 24 de maig,
d’indemnitzacions per raons de servei, l’òrgan tècnic de selecció (OTS) d’aquest procés tindrà
la qualificació de Categoria tercera: accés a Cossos o Escales dels grups D i E o categories de
personal laboral assimilables.

FULL D’AUTOBAREMACIÓ

NOM I COGNOMS:_______________________________________ DNI.:__________________

a) Experiència professional (màxima puntuació 60 punts)

Experiència peó de neteja (edificis
municipals)

durada (en
mesos)

Punt x mes Puntuació
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5. Categoria de l’òrgan de selecció.

a) Es valoraran a 0,36 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria
o lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral i adscrit al mateix Grup
i Subgrup de titulació, al servei de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.
de __________ a _____________
de __________ a _____________

b) Es valoraran a 0,18 punts per mes complet de servei en un altre lloc/s de diferent
naturalesa, classe o categoria, funcionarial o laboral al servei de l'Ajuntament de Simat de la
Valldigna.
de __________ a _____________
de __________ a _____________

c) Es valoraran a 0,09 punts per mes complet de servei en el lloc/s objecte de la convocatòria o
lloc d'idèntica naturalesa, escala o categoria, funcionarial o laboral i adscrit al mateix Grup i
Subgrup de titulació, al servei de qualsevol altra Administració Publica.
de __________ a _____________
de __________ a _____________

b) Mèrits acadèmics i de formació(màxim 40 punts):
a) Formació contínua: fins un màxim de 25 punts, a raó de 0,5 punts, per cada hora efectiva de
formació en activitats formatives relacionades amb els funcions del lloc. Nomes és valoressin
el cursos impartits pels aspirants i que hagen estat convocats, gestionats o homologats per
qualsevol Administracion, Universitat o Sindicat. (indicar els cursos en la taula adjunta*):

Hores efectives de
formació(**)

Punts x Hora

Puntuació
Total

b) Titulacions acadèmiques oficials: fins un màxim de 9 punts. Es valorarà el fet de tenir
titulació acadèmica d'igual o superior nivell al que s'exigeix per a l'accés al cos o escala en què
estiga classificat el lloc objecte de la convocatòria, excloent la que va servir de base per a la
plaça o lloc al qual s'opta, a raó de 4.5 punts, fins a un màxim de 9 punts.
Títol

Puntuació
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Total

Total

c) Coneixement de valencià; fins un màxim de 6 punts. Es puntua tan sols el nivell més alt,
havent d’acreditar-se mitjançant el certificat corresponent, de conformitat amb l’Ordre 7/2017
de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ( publica en el
DOCV núm. 7993 de data 06/06/2017, amb la relació següent:
NIVELL

Puntuació

RELACIÓ DE CURSOS (*):
Durada en hores

TOTAL HORES EFECTIVES DE FORMACIÓ (**)
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NOM DEL CURS

NOTA: La puntuació d’aquest document serà indicativa, comprovant-se per l’òrgan tècnic de
selecció examinada la documentació aportada.
En ______________________ a ______ de _______________________ de ______ .
Signat:_____________________________________
Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna

Simat de la Valldigna, 9 de novembre de 2022.
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L’Alcalde, Victor Mansanet Boïgues.

