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Ajuntament de Corbera
Edicte de l’Ajuntament de Corbera sobre convocatòria i 
les bases específiques del procés selectiu per a cobrir dos 
places d’administratiu/va d’administració general per 
promoció interna.

EDICTE
Per Resolució de l’Alcaldia núm. 2019-611, de data 4/12/2019, s’ha 
aprovat la convocatòria i les bases especifiques del procés selectiu 
per a cobrir dues places d’administratiu/va d’Administració General 
per promoció interna, incloses en l’Oferta d’Ocupació Pública de 
2019.
El contingut íntegre de les bases és el següent:
“BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA 
SELECCIÓ DE DOS PLACES D’ADMINISTRATIU/VA D'AD-
MINISTRACIÓ GENERAL PER PROMOCIÓ INTERNA.
Primera. Objecte de la convocatòria.
És objecte de la present convocatòria la selecció, pel procediment 
de concurs-oposició de dos places d’ADMINISTRATIU/VA 
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, reservada al torn de promoció 
interna, vacants en la plantilla de personal d’este Ajuntament, dins 
de les places reservades a funcionaris de carrera, i inclosa en l’Oferta 
d’Ocupació Pública per a l’any 2019.
Segona. Requisits de les persones aspirants.
a) Tindre nacionalitat espanyola o alguna altra que permeta l’accés 
a l’ocupació pública.
b) Tindre complits els setze anys i no excedir de l’edat màxima de 
jubilació forçosa.
c) Ser personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Corbera, 
pertanyent al grup C; Subgrup C2; Escala d’Administració General; 
Subescala auxiliar.
d) Tindre una antiguitat de al menys, dos anys coma personal fun-
cionari de carrera en la escala des de la qual s’accedeix.
e) Tindre la titulació de batxiller o tècnic, o complir amb els requisits 
als quals es refereix la Disposició Addicional 22 de la Llei 30/1984, 
de 2 d’agost, de mesures per a la Reforma de la Funció Pública.
f) Tindre la capacitat funcional per al compliment de les tasques 
pròpies de la plaça. 
g) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei 
de qualsevol Administració Pública ni estar inhabilitat per a l’exercici 
de funcionaris públics.
Tots els requisits hauran de complir-se en l'últim dia del termini de 
presentació d'instàncies i mantindre’s durant tot el procés selectiu.
Tercera. Presentació de sol·licituds i drets d’examen.
Les instàncies sol·licitant prendre part en la present convocatòria 
podran presentar-se en el Registre General d’Entrada d’aquest Ajun-
tament de forma presencial o bé, a través de la seu electrònica, podent 
utilitzar la instància model, així com també en la forma que deter-
mina la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les 
AAPP i de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del sector públic.
El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies hàbils a partir 
del següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el 
Butlletí Oficial de l’Estat. Junt amb la instància haurà de presentar-se 
el resguard de l’ingrés de la taxa per a concurrència a proves selec-
tives.
Els drets d’examen es fixen en 66,89 €, l’abonament dels quals 
s’haurà de realitzar mitjançant transferència bancaria al compte de 
l’Ajuntament núm. ES6221007316462200027810 de l’entitat Caixa-
bank.
Els drets d’examen hauran de ser ingressats en el termini de presen-
tació d’instàncies.
Quarta. Admissió de les persones aspirants.
Expirat el termini de presentació d’instàncies, l’alcalde dictarà reso-
lució, en el termini màxim d’un mes, declarant aprovades les llistes 
provisionals de les persones aspirants admeses o excloses i compo-
sició del Tribunal qualificador.
Esta Resolució s’anunciarà en la pàgina web de l'Ajuntament i en el 
tauler d’anuncis i contindrà la indicació de les causes d'exclusió i 
que, en el termini de deu dies hàbils, podran esmenar-se els defectes 
en els termes de l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Si es presentara escrit d'esmena i/o reclamació serà acceptat o rebutjat 
en la Resolució per la qual s’aprove la llista definitiva. Transcorregut 
el terme d'esmena serà aprovada la llista definitiva juntament amb la 
data i hora del primer exercici mitjançant Resolució que es publicarà, 
així mateix, en els llocs indicats per a la llista provisional.
Cinquena. Tribunal Qualificador.
1. El Tribunal Qualificador, de conformitat amb el que es disposa en 
els articles 55 i 60 del Reial decret legislatiu 5/2015, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic serà 
designat per l’Alcaldia de la Corporació, ajustant-se als principis 
d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així 
mateix, a la paritat entre dona i home. Actuarà en tot cas, conforme 
als principis d'independència i discrecionalitat tècnica, i estarà inte-
grada per 3 membres, personal funcionari de carrera, dels quals un 
exercirà la Presidència, l’altre la Vocalia i un altre la Secretaria, tots/
es amb veu i vot.
El personal d’elecció o de designació política, el personal funciona-
ri interí i el personal eventual no podran formar part del Tribunal 
Qualificador.
La pertinença al Tribunal Qualificador de tots els seus membres, tant 
titulars com suplents, serà a títol individual, no podent ostentar-se 
aquesta en representació o per compte de ningú. Igualment, tots els 
seus membres hauran de posseir una titulació igual o superior a la 
requerida per a l'accés a les places convocades i pertànyer al mateix 
grup/subgrup superiors, i la majoria dels membres pertànyer a la 
mateixa àrea de coneixements que l'exigida per a l'ingrés.
2. El Tribunal Qualificador no podrà constituir-se ni actuar sense 
l'assistència, almenys, de dues dels seus membres, titulars o suplents, 
indistintament.
3. El Tribunal Qualificador estarà facultat per a resoldre qualsevol 
dubte o incidència que poguera sorgir durant la celebració de les 
proves selectives, i per a prendre acords i dictar quantes normes si-
guen precises per al bon ordre i resultat d'aquestes.
4. Els membres del Tribunal Qualificador hauran d’abstindre’s 
d’intervindre quan concórreguen les circumstàncies previstes en 
l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del 
sector públic, comunicant-lo a l'Alcaldia. Així mateix, els aspirants 
podran recusar-los en la forma prevista en l'article 24 de la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del sector públic.
5. El Tribunal Qualificador podrà disposar la incorporació als seus 
treballs d'assessors especialistes per a aquelles proves que ho reque-
risquen, limitant-se a l'exercici de les seues especialitats tècniques 
en base exclusivament a les quals col·laboraran amb el tribunal amb 
veu, però sense vot. El personal assessor i especialista, que serà 
designat per l'alcaldessa, ha d'estar sotmès a les mateixes causes 
d'abstenció i recusació que la resta del tribunal. Aquest personal, a 
l'efecte d'indemnitzacions per assistència, estarà subjecte a la mateixa 
normativa que els vocals del Tribunal.
Sisena. Procediment de Selecció.
El procediment de selecció constarà de les següents fases:
Oposició i concurs. Se celebrarà en primer lloc la fase d’oposició i 
amb els aspirants que la superen, es realitzarà la fase de concurs:
1. Fase d’oposició. (Màxim 20 punts).
Estarà composta pels exercicis que a continuació s’indiquen:
- Primer exercici: prova teòrica. De caràcter eliminatori i obligatori. 
Consistirà a contestar per escrit durant el temps no inferior a cin-
quanta minuts fixat pel Tribunal, a un qüestionari de 40 preguntes 
sobre el temari que figure en l’Annex I a aquesta convocatòria amb 
tres respostes alternatives de les quals només una d’elles serà la 
correcta. Aquest exercici es valorarà de 0 a 10 punts, sent eliminats 
aquell personal aspirant que no obtinga un mínim de 5 punts.
- Segon exercici: prova pràctica. De caràcter eliminatori i obligatori. 
Consistirà en la resolució d’un supòsit pràctic entre dos proposats 
pel Tribunal, relacionats amb les funcions pròpies del lloc de treball. 
Aquest exercici es valorarà de 0 a 10 punts, sent eliminats aquells 
aspirants que no obtinguen un mínim de 5 punts. El Tribunal deter-
minarà al seu prudent arbitri el temps màxim de què disposarà el 
personal opositor per a la realització d'aquesta prova.
2. Fase de concurs. 
La fase concurs no tindrà caràcter eliminatori, ni podrà tindre’s en 
compte per a superar les proves de la fase d’oposició, per la qual 
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cosa solament es procedirà a puntuar el concurs en el cas d’haver 
superat el nivell d’aptitud establit per a tots i cadascun dels exercicis 
de caràcter eliminatori de la fase d’oposició.
Els aspirants hauran d’adjuntar, juntament amb la sol·licitud presen-
tada per a participar en el procés selectiu, la documentació acredita-
tiva dels mèrits que desitgen que els siguen valorats, mitjançant 
original o fotocòpia degudament compulsada.
La baremació de mèrits es realitzarà conformement als següents 
criteris:
a) Antiguitat. Per serveis prestats en qualsevol administració pública 
0,05 punts per mes de servei, fins a un màxim de 5 punts. El temps 
de serveis computables es puntuarà per mesos efectius complets, 
menyspreant-se les fraccions inferiors a un mes, excepte casos 
d'empat. No es puntuarà com a antiguitat el temps de serveis a què 
es refereix la base segona, apartat b) exigit com a requisit per a 
poder optar a la promoció interna. Per a valorar l'antiguitat es pre-
sentarà document oficial expedit a aquest efecte per Administració 
competent, ocupant llocs dels quals les tasques o comeses siguen de 
naturalesa igual a la que s’opta.
b) Cursos de formació. Es tindrà en compte els cursos de formació 
i perfeccionament convocats o homologats per Administracions 
Públiques, Organismes Públics, sindicats, universitats, col·legis 
professionals i escoles de formació d'empleats públics que tinguen 
relació directa amb les tasques i comeses pròpies de la plaça. La 
valoració total d'aquest apartat no podrà excedir de tres punts, apli-
cant-se per a això els següents barems: 
Cursos de 15 a 30 hores: 0,15 punts
Cursos de 31 a 50 hores: 0,20 punts
Cursos de 51 a 75 hores: 0,40 punts
Cursos de 76 a 100 hores: 0,60 punts
En cap cas es puntuaran en aquest subapartat els cursos que no 
acrediten les hores de formació o aquestes siguen inferiors a 15 
hores, els cursos de valencià i d'altres idiomes, ni els cursos pertan-
yents a una carrera universitària, 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 inter-
na, plans d'ocupació i adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels 
llocs que s'ocupen.
c) Es valorarà fins a un màxim de 2 punts, el coneixement del va-
lencià sempre que s’acredite estar en possessió del certificat expedit 
o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valen-
cià, conformement a la següent escala:
- Coneixements orals: 0,50 punts.
- Grau Elemental: 1 punt.
- Grau Mitjà: 1,50 punts.
- Grau Superior: 2 punts.
En cas de posseir més d'un certificat de coneixement del valencià, 
només es valorarà el de nivell superior.
d) Es valoraran fins a 2 punts les titulacions superiors a les exigibles 
com a requisit:
Llicenciatura: 2 punts.
Diplomatures: 1,5 punts.
Setena. Desenvolupament de les Proves.
1) El primer exercici de la fase oposició no podrà començar fins 
transcorreguts almenys 10 dies hàbils des de la publicació de la data, 
hora i lloc del començament d’aquest. Des de la terminació d’un 
exercici i el començament del següent hauran de transcórrer un 
termini mínim de 72 hores i un màxim de 45 dies naturals. No obs-
tant això, es podran reduir els terminis indicats anteriorment si ho 
proposara el Tribunal i acceptaren tots els aspirants o fóra sol·licitat 
per aquests unànimement.
El començament dels restants exercicis s'anunciarà en el tauler 
d'anuncis i en la pàgina web de l'Ajuntament.
2) Els aspirants quedaran perduts el dret quan es personen en els 
llocs de celebració una vegada iniciades les proves o per la inassis-
tència a aquestes, tot i que es dega a causes justificades. Tractant-se 
de proves orals o unes altres de caràcter individual i successiu, el 
Tribunal podrà apreciar les causes al·legades i admetre a l'aspirant, 
sempre que les mateixes no hagen finalitzat i aquesta admissió no 
menyscabe el principi d'igualtat amb la resta dels aspirants.

3) L'ordre d'actuació de les persones aspirants, en el cas que en algun 
exercici no pogueren actuar conjuntament, vindrà determinat per 
ordre alfabètic, iniciant-se per aquell el primer cognom del qual 
comence per la lletra sorgida del sorteig celebrat a aquest efecte. El 
tribunal en la realització dels exercicis escrits haurà de garantir, 
sempre que siga possible, l’anonimat de les persones aspirants.
En qualsevol moment el Tribunal podrà requerir a les persones as-
pirants que acrediten la seua personalitat. Les persones aspirants 
hauran d'observar en tot moment les instruccions dels membres del 
Tribunal o del personal ajudant o assessor durant la celebració de les 
proves, amb vista a l’adequat desenvolupament d’aquestes. Qualse-
vol alteració en el normal desenvolupament de les proves per part 
d’algun aspirant, quedarà reflectit en l’acta corresponent, podent 
continuar aquest aspirant el desenvolupament de l’exercici amb 
caràcter condicional fins que resolga el Tribunal sobre l’incident. 
Durant la realització dels exercicis, no està permès l'ús de telèfons 
mòbils o altres dispositius susceptibles d'emmagatzemar o transme-
tre informació.
Juntament amb el resultat de l’últim exercici de les fase d’oposició, 
el Tribunal exposarà al públic la relació d'aspirants que, per haver 
superat tots els exercicis eliminatoris han de passar a la fase de 
concurs.
Una vegada baremats els mèrits, el Tribunal exposarà al públic la 
llista del personal aspirant amb les puntuacions obtingudes en la fase 
de concurs, concedint-los un termini de deu dies hàbils perquè for-
mulen les al·legacions i/o reclamacions que estimen pertinents en 
relació amb la baremació.
Resoltes les possibles al·legacions i/o reclamacions, el Tribunal 
publicarà la relació definitiva d'aspirants aprovats per la seua ordre 
de puntuació.
Huitena. Qualificacions.
1. Fase d’Oposició. Cadascun dels exercicis de la Fase d’Oposició 
es qualificarà conforme a el que s’estableix en la Base Sisena, apar-
tat 1.
2. Fase de Concurs. La valoració dels mèrits de cada aspirant s’obtindrà 
aplicant les regles que figuren en la Base Sisena, apartat 2.
3. La qualificació definitiva de cada aspirant vindrà determinada per 
la suma de les puntuacions obtingudes en la Fase d'Oposició i en la 
Fase de Concurs.
Novena. Relació de persones aprovades i proposta de nomena-
ment.
1. Finalitzada la qualificació, el Tribunal publicarà en el tauler 
d’anuncis i en la web de l'ajuntament, la relació dels aspirants apro-
vats, per ordre de puntuació, no podent depassar aquesta el nombre 
de places convocades en el Concurs oposició.
Qualsevol proposta d'aprovats que contravinga l’anteriorment esta-
blert serà nul·la de ple dret.
2. El president del Tribunal proposarà la relació d’aspirants aprovats 
a l’alcalde de l'ajuntament a l’efecte de nomenament de funcionari 
de carrera.
No obstant l'anterior, i amb la finalitat d'assegurar la cobertura de la 
plaça convocada, quan es produïsca renúncia de la persona aspirant 
seleccionada, abans del seu nomenament o presa de possessió, 
l'alcaldessa podrà requerir Tribunal de selecció relació complemen-
tària de la persona aspirant que seguisca al proposat, per al seu 
possible nomenament com a funcionari de carrera.
Dècima. Presentació de documents.
1) En el termini de vint dies naturals, a comptar del de la publicació 
de la relació d'aprovats, a què es refereix la Base anterior, els aspirants 
que figuren en ella hauran de presentar els documents acreditatius 
de capacitat i requisits exigits en les Base Segona. No obstant això, 
en tractar-se d'una promoció interna, els aspirants que ja tenen la 
condició de funcionari d'aquest ajuntament, per la qual cosa estan 
exempts de justificar les condicions i els requisits ja exigits quan van 
obtindre el seu anterior nomenament. Per això, amb caràcter general 
només hauran de presentar:
a) Còpia autenticada o fotocòpia acompanyada de l'original per al 
seu acarament, de la titulació exigida en la convocatòria, o justificant 
d'haver abonat els drets per a la seua expedició. Si aquests documents 
estigueren expedits després de la data en què va expirar el termini 
de presentació d'instàncies, s'haurà de justificar el moment en què va 
concloure els estudis.
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b) Declaració de no haver sigut separat, mitjançant expedient disci-
plinari, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques, 
així com de no trobar-se incurs en cap de les causes d'incapacitat 
específica, conforme a la normativa vigent.
Onzena. Nomenament i presa de possessió.
Emplenat per l’aspirant proposat el que s’estableix en la base anterior 
i realitzats els tràmits administratius pertinents, l'alcalde-president 
de l'Ajuntament, dictarà resolució de nomenament, devent l'interessat 
prendre possessió del seu càrrec en el termini reglamentari. Si no 
prenguera possessió en el citat termini, sense causa justificada, per-
dran el dret, per caducitat del nomenament.
Dotzena. Incompatibilitats. 
Els aspirants proposats quedaran subjectes, si escau, al compliment 
de les prescripcions contingudes en la Llei 53/1984, de 26 de des-
embre, sobre incompatibilitats del Personal al servei de les Adminis-
tracions Publiques, i altra normativa aplicable.
Tretzena. Protecció de dades de caràcter personal.
El personal administratiu de l’Àrea de Personal, els membres del 
Tribunal Qualificador i, si escau, el personal especialitzat que done 
suport a aquest procediment de selecció, tindran el deure de secret 
respecte de la informació de dades personals als quals tinguen accés 
en la gestió del procediment.
Catorzena.- Normativa.
En tot el no previst en les presents Bases, en el que no s’opose a el 
que s’estableix en el Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat públic, s'estarà al que es disposa en:
- La Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local;
- La Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la 
Funció Pública;
- El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les 
regles bàsiques i programes mínims al fet que ha d'ajustar-se el 
procediment de selecció;
- El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text Refós de les Disposicions legals vigents en matèria de Règim 
Local;
- La Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat Valenciana 
d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana; selecció, 
provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pú-
blica valenciana.
- El Decret 33/1999, de 9 de març, de la Generalitat Valenciana, pel 
qual s'aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de treball 
i Carrera Administrativa del Personal comprés en l'àmbit d'aplicació 
de la Llei de la Funció Pública Valenciana, vigent en tant no es 
produïsca el desenvolupament reglamentari de la LOGFPV;
- El Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Regla-
ment General d'Ingrés del Personal al servei de l'Administració Gene-
ral de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional 
dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat;
I altra legislació aplicables i concordants.
Quinzena. Impugnació.
Contra aquesta convocatòria i tots els actes administratius definitius 
que es deriven, els interessats podran interposar, d'acord amb el que 
estableix l'article 114 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Proce-
diment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, po-
dran interposar els següents recursos: 
a) Recurs potestatiu de Reposició, davant l’Alcaldia-Presidència, en 
el termini d’un mes comptat des de l'endemà a l'exposició pública 
de les presents bases en el Tauler d'edictes de la Corporació.
b) Recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat contenciós ad-
ministratiu competent, en el termini de dos mesos comptats des de 
l'endemà a l'exposició pública de les presents bases en el Tauler 
d'edictes de la Corporació. 

ANNEX I
1. El sistema de fonts del dret local. Regulació bàsica de l’Estat i 
normativa de les comunitats autònomes en matèria de règim local. 
La incidència de la legislació sectorial sobre el règim local.
2. El municipi: concepte i elements. El terme municipal. La població 
municipal. El padró d’habitants. L’estatut dels veïns. Drets dels es-
trangers.

3. L’organització municipal. Els municipis de règim comú. Òrgans 
necessaris: L’alcalde, tinents d’alcalde, el Ple i la Junta de Govern 
Local. Òrgans complementaris: Comissions Informatives i òrgans.
4. La potestat normativa de les entitats locals: reglaments i ordenan-
ces. Procediment d’elaboració. El reglament orgànic. Els bàndols.
5. Les Competències municipals: sistema de determinació. Compe-
tències pròpies, compartides i delegades. Els serveis mínims.
6. La iniciativa pública econòmica de les entitats locals i reserva de 
serveis. El servei públic en les entitats locals. Les maneres de gestió.
7. El sistema electoral local. Causes d’inelegibilitat i incompatibili-
tat. Elecció dels regidors i alcaldes.
8. El ciutadà com administrat: concepte i classes. La capacitat dels 
administrats i les seues causes modificatives. Drets dels ciutadans en 
les seues relacions amb les administracions públiques.
9. Disposicions generals sobre els procediments administratius i 
normes reguladores dels diferents procediments. Drets dels adminis-
trats. La iniciació del procediment: classes, esmena i millora de 
sol·licituds.
10. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Els registres 
administratius. Termes: còmput, ampliació i tramitació d’urgència. 
Ordenació. Instrucció: intervenció dels ciutadans, proves i informes.
11. Finalització del procediment. L’obligació de resoldre. Contingut 
de la resolució expressa. Terminació convencional. La falta de reso-
lució expressa: el règim del silencia administratiu. El desistiment. 
La renúncia. La caducitat.
12. L’acte administratiu: concepte, elements, classes. Validesa i efi-
càcia dels actes administratius. Publicació i notificació dels actes 
administratius. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu.
13. L’execució forçosa dels actes administratius. Revisió d’ofici i 
recursos administratius. Rectificació d’errades.
14. La intervenció administrativa local en l’activitat privada. Les 
llicències i autoritzacions administratives. L’activitat de foment en 
l’esfera local.
15. Els contractes del sector públic delimitació. Els principis generals 
de la contractació en el sector públic: racionalitat, llibertat de pactes 
i contingut mínim.
16. Els béns de les entitats locals. Béns de domini públic. Béns pa-
trimonials. Prerrogativa i potestats de les entitats locals en relació 
amb els seus béns. L’inventari.
17. Els Recursos de les Hisendes Locals. Els tributs, normes generals. 
Les ordenances fiscals.
18. L’impost sobre béns immobles. Gestió cadastral. L’impost sobre 
activitats econòmiques. L’impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres. L’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de natu-
ralesa urbana.
19. Taxes i preus públics. Principals diferències. Les contribucions 
especials: bestreta i ajornament de quotes i col·laboració ciutadana.”
Ho fem públic per a general coneixement.
Corbera, 4 de decembre de 2019—L’alcalde, Vicente Marrades Es-
parza.

2019/17861


		2019-12-16T12:11:10+0100
	Boletín Oficial de la Provincia de Valencia - C/Juan de Garay,23-46017 Valencia
	Se certifica la precisión e integridad de este documento




