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Ajuntament de Castelló de Rugat
Edicte de l’Ajuntament de Castelló de Rugat sobre bases 
del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de per-

EDICTE
Per Acord de la Junta de Govern Local, del dia 5 de maig de 2021, 
s’ha aprovat les bases per a la provisió en propietat per concurs-

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils comp-

-
ves:
Bases que han de regir la convocatòria per a cobrir en propietat 

concurs oposició.

retribucions bàsiques corresponents, amb el nivell 12 de complement 
de destí, adscrita a l’Àrea de Serveis Socials.

convocatòria.

Socials

Grup: C, Subgrup: C2
Sistema selectiu: Concurs oposició
Base tercera. Requisits dels aspirants.
Per a prendre part en aquesta convocatòria serà necessari:
a) Tindre la nacionalitat espanyola, o la d’un dels restants Estats
membres de la Unió Europea. Igualment serà aplicable, qualsevol que

d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen 

que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o 

-
des les condicions per a obtindre-ho en la data en la qual acabe el 
termini de presentació de sol·licituds, o tindre una antiguitat de 10 
anys en un Cos o Escala del Subgrup C2.
En el supòsit de títols obtinguts a l’estranger s’ha d’estar en possessió 
de la credencial que acredite la seua homologació. L’equivalència, 
convalidació o homologació del títol haurà de ser degudament 

en cada cas.
c) Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tas-
ques.
d) No trobar-se incurs en cap causa d’incompatibilitat o d’incapacitat
de les establides legalment.

-
tucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en 

laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de 
ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació 
equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent 

de presentació de les instàncies i mantindre’s durant tot el procés 
selectiu. L’incompliment per part dels aspirants d’aquests requisits i 

Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i 
de la seua inclusió social, en les proves seran admeses les persones 
discapacitades en igualtat de condicions que els altres aspirants.
Juntament amb la presentació dels altres documents, les persones 

-
selleria competent en matèria de discapacitat o òrgan competent 
d’altres comunitats autònomes o de l’Administració de l’Estat, que 

Les bases de la present convocatòria es publicaran en la seua integritat 

En les sol·licituds per a prendre part en aquestes proves selectives, 

de sol·licituds. Les sol·licituds aniran dirigides a l’Alcalde-President 

comptats a partir del següent al de la publicació de la convocatòria 

-

-
tació:
a) Còpia de la titulació requerida.
b) En llistat numerat, la documentació acreditativa dels mèrits que

o còpia del document, conforme a la base setena. No es tindrà en
compte cap mèrit que no s’acredite en aquest moment.

General de la Seguretat Social.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds les dades con-
signades en la sol·licitud seran vinculants per al peticionari. La 
consignació de dades falses en la instància o la falsedat de documen-

les mesures legals que en el seu cas corresponguen.
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Base cinquena. Admissió dels aspirants.

de l’Alcaldia, s’aprovarà la llista provisional d’aspirants admesos 

l’interessat.
Transcorregut este termini, sense que es formule reclamació, s’entendran 

presentades.
Seran corregibles els errors de fet, assenyalats en l’article 66 de la 

No serà corregible, per afectar el contingut essencial de la pròpia 
sol·licitud, al termini de caducitat o a la manca d’actuacions 
essencials:

les reclamacions presentades, dictarà Resolució aprovant amb caràc-

la Fase d’Oposició, amb una antelació mínima de quinze dies hàbils 
a la seua realització.

- President: Un funcionari de carrera amb titulació igual o superior a 
la requerida, designat per l’Alcaldia, amb el seu respectiu suplent.
- Secretari: El/la Secretari/a de la Corporació o un funcionari 
d’aquesta en qui delegue.
- Vocals: Tres funcionaris de carrera, d’igual o superior titulació a la 
requerida, designats per l’Alcaldia, amb els seus respectius suplents.
Tots els membres del Tribunal tindran al seu torn, els seus correspo-
nents suplents. Tots els membres del Tribunal tindran veu i vot, i la 
seua designació estarà basada en el principi d’especialitat.
El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de més 
de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament.

resolució del recurs, l’Alcaldia-Presidència sol·licitarà un informe al 

efectes. L’informe vincularà a l’òrgan que ha de resoldre el recurs, 
quan presente l’alteració de la proposta del nomenament.

podran recusar-los quan concórreguen les circumstàncies previstes 

-
cions que per raons del servei tinguen establides en el Reial decret 
462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei. 
Per a la quantia d’aquestes indemnitzacions serà aplicable la Reso-
lució de 2 de Gener de 2009, de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i 
Pressupostos.
Base setena. Desenvolupament del procés de selecció.
Una vegada començat el procés selectiu, la publicació dels successius 

-

benvolguts lliurement pel Tribunal, i hauran de presentar el document 
nacional d’identitat, permís de conducció, passaport o un altre 

no es trobe caducat.
Els qui no compareguen en el moment de ser nomenats o abans 

general o de tercers, ni menyscabe el principi d’igualtat amb la resta 
d’opositors.

en la resolució de 21 de gener de 2019, de la Conselleria de Justícia, 
-

de les persones aspirants i, en el seu cas, dirimir els empats en tots 
els processos selectius que es convoquen durant l’any 2019 en el 

l’any 2021), començarà amb la lletra "F", seguint-se l’ordre alfabètic 
de cognoms a partir d’aquella.
Les proves teoricopràctiques es podran contestar o resoldre indistin-

Comunitat Valenciana.
Les persones aspirants hauran d’observar en tot moment les instruc-

o assessor, durant la realització de les proves, per a l’adequat 
desenvolupament d’aquestes.

l’incident.
El procediment de selecció constarà de dues fases: oposició i concurs 
de mèrits:
Base setena.1. Fase primera: oposició.
La fase d’oposició serà prèvia a la valoració de la fase de concurs 
de mèrits. Consistirà en la superació de 2 proves, una de caràcter 

en aquesta fase serà de 60 punts

-
ments referida als continguts del programa temari ANNEX I de les 

punts, i caldrà obtindre un mínim de 10,50 punts per a superar-lo.

Les respostes en blanc no penalitzaran ni descomptaran cap pun-
tuació.
Tres respostes incorrectes, penalitzaran una correcta.

nivell de les places convocades i relacionat amb les tasques pròpies de 
la plaça que es convoca i el temari ANNEX II de la convocatòria.

aspirants que no obtinguen una puntuació mínima de 10,50 punts.
Base setena. 2. Fase segona: concurs de mèrits.
Només podran participar en la fase de concurs, els aspirants que 
hagen superat la fase d’oposició. Els mèrits al·legats pels participants 
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de presentació d’instàncies.
-

a obtindre per tots els apartats d’aquesta fase serà de 40 punts. 
El Tribunal valorarà els mèrits al·legats i degudament acreditats 
pels aspirants en la fase de concurs, de conformitat amb el següent 
barem:

Per cada mes complet de serveis prestats en l’Administració Local, 

domicili: 0.10 punts per mes treballat. El temps de servei computable 
s’efectuarà per cada període d’un mes efectiu complet, descartant-se 
del total el període inferior a un mes.
La manera d’acreditar aquest mèrit consistirà a aportar la següent 
documentació:
a.- Certificat subscrit pel Secretari/a de l’Administració Local 
corresponent en el qual es faça constar el període de treball, el 

desenvolupades.

hagen superat la fase d’oposició.

Social, de l’informe de la vida laboral i contractes de treball o 

Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament que hagen 
sigut cursats o impartits per el/la interessat/a, que tinguen relació 
amb l’Administració Local.

duració en hores.

congressos, etc.
Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament que s’indiquen 
a continuació:
- Els homologats per l’IVAP o, en el seu cas, aquells que hagen sigut 

- Els convocats o organitzats per les Universitats o pels Col·legis 
Professionals, o homologats per aquestes entitats.
- Els impartits per les organitzacions sindicals o empresarials, que 
es desenvolupen en el marc dels successius acords de Formació 

Cursos relacionats amb el Lloc de treball: 
De 20 o més hores: 0.2 punts.

De 100 o més hores: 0.4 punts.
De 150 o més hores: 0.5 punts.
De 200 o més hores: 0.6 punts.
De 250 o més hores: 0.7 punts.

superior a 50 hores.

Valencià: 0.25 punts

nivell superior.
Base octava. Lliurament de documentació i nomenament resultat 
del procés selectiu.

L’aspirant proposat deurà, en un termini de vint dies hàbils, presentar 
la documentació acreditativa dels requisits de la convocatòria. En 
concret, la documentació a presentar serà la següent:
a) Original del Document Nacional d’Identitat.

convocatòria.

les tasques de la plaça al fet que s’aspira, que haurà de ser consignada 
en aquest.

presa de possessió.
La falta de presentació de la documentació dins del termini establit, 

els documents es desprenga el no compliment dels requisits de la 
convocatòria o supòsits de falsedat en la declaració, donarà lloc a 
la revocació de la proposta del Tribunal i, tot seguit, la proposta es 
considerarà feta a favor del següent aspirant en l’ordre de prelació.
Base novena. Formalització del nomenament.
Emplenat per la persona aspirant i realitzats els tràmits administratius 

terme el nomenament corresponent. El nomenament serà publicat 

Base dècima. Incidències.

es presenten i prendre els acords necessaris per al bon ordre de la 
convocatòria, en tot el no previst en les presents Bases i disposicions 
vigents que regulen la matèria.

La present convocatòria es regirà preferentment pel contingut de les 
presents bases, per les bases generals vigents i, en el no previst en 

reguladora de les Bases de Règim Local, en el Reial decret legislatiu 

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del 

de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament General d’Ingrés del 
Personal al servei de l’Administració General de l’Estat i de Provisió 
de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils 
de l’Administració General de l’Estat i altres disposicions aplicables 
i concordants.
Base dotzena. Recursos.

interessats interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició 
davant l’òrgan que ha dictat la present Resolució, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà al de la publicació de les bases 

València en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà al 

Província de València, advertint que tals recursos no tenen efecte 

que s’estime pertinent. 
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principis rectors de la política social i econòmica.
Tema 2. Drets i Deures fonamentals dels espanyols. La seua garantia 
i suspensió.

-
nització institucional o política i organització territorial.

l’ordenament espanyol. L’Administració General de l’Estat. Les 
Comunitats Autònomes. L’Administració Local. L’Administració 
Institucional.

Jerarquia, descentralització, desconcentració, coordinació, bona fe 

Tema 6. Els estatuts d’autonomia. Especial referència a l’Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Principis generals i la 
seua organització.
Tema 7. El règim local espanyol. Principis constitucionals i regulació 

Jerarquia, descentralització, desconcentració, coordinació, bona fe 

Tema 9. Sotmetiment de l’Administració a la Llei i al Dret. Fonts del 
Dret Administratiu: especial referència a la Llei i als Reglaments.

-

Tema 12. El municipi: concepte i elements. El terme municipal. 
Alteracions de termes municipals. La població municipal. El padró 
d’habitants. L’estatut dels veïns. La participació veïnal. Drets i deures 
de els/as veïns/as. Drets de els/as estrangers/as. 

informatives i altres òrgans. Els grups polítics.
Tema 14. Funcionament dels òrgans col·legiats locals: règim de 

del President de la Corporació.

interessats.

llocs de treball.

Tema 1.Tasques domèstiques: Comprar els aliments, cuinar, parar taula 

un altre tipus de tasques similars.

dependències, tasques realitzades sempre sota la supervisió de 
professionals sanitaris, ( com a metges, infermers); tasques com ara 
- mobilització de la persona (en el llit o butaca) per a la prevenció 
d’escares i incrementar la sensació de confort Transferències (del llit 
a la cadira, o similars).
Tema 5. Higiene d’incontinents, canvi de bolquers. Canvi de bosses 
i col·lectors Higiene de persones immobilitzades.
Tema 6. Dur a terme accions en la seua conducta que vagen encami-
nades a enfortir les relacions afectives i els contactes amb familiars, 

que vinguera desenvolupant i necessàries per al correcte funciona-

ment de la Unitat a la qual està adscrita en correlació amb els serveis 
que es presta a la ciutadana de Castelló de Rugat.
En Castelló de Rugat, a 14 de maig de 2021.—L’alcalde, Antonio 
Esquinas Martínez.


