PROPOSTA
D'ACTUALITZACIÓ
ADMINISTRATIVA
Aprovada per Consell de Govern de 25 de març de 2002. Inclou les següents
modificacions:
 Acord de Taula Tècnica de data 15/04/2003
 Acord de Taula Tècnica de data 16/05/2005
 Consell de Govern de Govern de 26/10/2016 (BOUA de 28/10/2016)

4.c) Processos de selecció

4.c.1 PER A NOU INGRÉS PERSONAL DE PLANTILLA.
4.c.1.1 CONVOCATÒRIES PER A LLOCS DE
ADMINISTRACIÓ GENERAL.
Fase de Concurs:
Valorada fins a un màxim de 16 punts, no tindrà caràcter eliminatori i es puntuarà
segons els següents criteris:
1. Titulació: 1 punt per tenir titulació acadèmica oficial superior a l’exigida legalment
per a l'ingrés en l'escala corresponent, segons el detall següent:
Superior pel C2
Superior pel C1
Superior per al B
Superior per l'A2
Superior per l'A1

Batxiller/Tècnic
Tècnic superior/Tècnic especialista
Grau/Diplomatura/Enginyeria Tècnica/Arquitectura
Tècnica
Grau més Màster/Llicenciatura/Enginyeria/Arquitectura
Doctorat

2. Experiència: Fins a un màxim de 10 punts a raó de 0,16 per cada mes complet
de servei en llocs amb funcions afins en qualsevol administració pública o
universitat pública.
3. Superació d'exercicis: Fins a un màxim de 4 punts. En els casos en què siga
possible la seua aplicació i així s'acorde, figurarà aquest apartat, sempre
considerant que el temps transcorregut entre els processos que es valoren i el
que es convoca siga prudencial i que tant el temari com el tipus d'exercicis siguen
similars. Quan figure aquest apartat es tindran en compte els exercicis
eliminatoris superats en les tres convocatòries immediates anteriors, per a
l'ingrés en la mateixa escala. Es valorarà a raó de 0’5 punts cadascun d'ells.
4. Es podrà incloure en les convocatòries un altre apartat, amb un màxim d'1 punt,
que valore un altre tipus de mèrits no contemplats en els apartats anteriors
sempre que es considere oportú.
Fase d'Oposició:
Constarà dels exercicis següents:
1. Exercici Teòric: preferentment realitzat en forma de qüestionari amb respostes
alternatives, versarà sobre els apartats d'una part concreta o de tot el temari.
També podrà incloure qüestions de compressió i desenvolupament verbal i
numèric (aquests dos apartats explicaran com a màxim amb un 10% cadascun
del total de preguntes). Tindrà caràcter eliminatori i es puntuarà de 0 a 10.
2. Exercici Teòric: podrà consistir en un qüestionari de respostes alternatives,
exercici de preguntes concretes de resposta curta (en aquest cas es limitarà

l'espai de resposta), o en un exercici de desenvolupament de temes (en cada
procés s'establirà tant el nombre de temes a desenvolupar com el nombre d'ells
que plantejarà el Tribunal) de part o de la totalitat del temari (inclourà, si escau,
els temes no contemplats en l'exercici anterior). Tindrà caràcter eliminatori i es
puntuarà de 0 a 10.
L'ordre dels anteriors exercicis podrà ser invertit quan així es considere més
oportú.
3. Exercici Pràctic: a realitzar sempre que açò siga possible amb els mitjans
instrumentals que es vagen a emprar en el desenvolupament normal de l'activitat.
Tindrà caràcter eliminatori i es valorarà de 0 a 10 punts.
La convocatòria fixarà els continguts sobre els quals versaran els exercicis.
4. Exercicis obligatoris i no eliminatoris:
Fase 1ª.- Idioma modern: exercici de coneixement d'anglès, francès o alemany.
Es fixaran els criteris necessaris perquè sobre una mateixa proposta la correcció
siga semblant.
No tindrà caràcter eliminatori i es puntuarà de 0 a 2.
Fase 2ª.-Valencià: exercici de coneixements de valencià. No tindrà caràcter
eliminatori i es puntuarà de 0 a 4.

4.c.1.2 CONVOCATÒRIES PER A LLOCS DE
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL.
Fase de Concurs:
Valorada fins a un màxim de 16 punts, no tindrà caràcter eliminatori i es puntuarà
segons els següents criteris:
1. Titulació: 1 punt per tenir titulació específica en relació amb els llocs a ocupar o
titulació acadèmica superior a l’exigida legalment per a l'ingrés en l'escala
corresponent ,segons el següent detall:
Superior per al C2
Superior per al C1
Superior per al B
Superior per a l'A2
Superior per a l'A1

Batxiller/Tècnic
Tècnic superior/Tècnic especialista
Grau/Diplomatura/ Enginyeria Tècnica/Arquitectura
Tècnica
Grau més Màster/Llicenciatura/Enginyeria/Arquitectura
Doctorat

Cada convocatòria fixarà l'aspecte de titulació a valorar (superior o específica).
2. Experiència: Fins a un màxim de 10 punts a raó de 0,16 per cada mes complet
de servei en llocs amb funcions afins en qualsevol administració pública o
universitat pública.
3. Superació d'exercicis: Fins a un màxim de 4 punts. En els casos en què siga
possible la seua aplicació i així s'acorde, figurarà aquest apartat, sempre
considerant que el temps transcorregut entre els processos que es valoren i el
que es convoca siga prudencial i que tant el temari com el tipus d'exercicis siguen
similars. Quan figure aquest apartat es tindran en compte els exercicis
eliminatoris superats en les tres convocatòries immediates anteriors, per a
l'ingrés en la mateixa escala. Es valorarà a raó de 0’5 punts cadascun d'ells.
4. Es podrà incloure en les convocatòries un altre apartat, amb un màxim d'1 punt,
que valore un altre tipus de mèrits no contemplats en els apartats anteriors
sempre que es considere oportú.
Fase d'Oposició:
Constarà dels exercicis següents:
1. Exercici Teòric, preferentment realitzat en forma de qüestionari amb respostes
alternatives, versarà sobre els temes d'una part concreta o de tot el temari. En
aquest cas, s'especificarà en cada convocatòria el percentatge màxim de
preguntes referides a normativa legal. Tindrà caràcter eliminatori. Es valorarà de
0 a 10 punts.
2. Exercici Teòric, podrà consistir en un qüestionari de respostes alternatives,
exercici de preguntes concretes de resposta curta (en aquest cas es limitarà
l'espai de resposta), o en un exercici de desenvolupament de temes (en cada

procés s'establirà tant el nombre de temes a desenvolupar com el nombre dels
mateixos a plantejar pel Tribunal) de part o de la totalitat del temari (inclourà, si
escau, els temes no contemplats en l'exercici anterior). Tindrà caràcter eliminatori
i es puntuarà de 0 a 10.
3. Exercici Pràctic: a realitzar sempre que açò siga possible amb els mitjans
instrumentals que es vagen a emprar en el desenvolupament normal de l'activitat.
Tindrà caràcter eliminatori i es puntuarà de 0 a 10.
La convocatòria fixarà els continguts sobre els quals versaran els exercicis.
4. Exercicis obligatoris i no eliminatoris:
Fase 1ª.- Idioma modern: exercici de coneixement d'anglès, francès o alemany,
podent-se definir, per a convocatòries concretes, un idioma determinat.
Es fixaran els criteris necessaris perquè, sobre una mateixa proposta, la correcció
siga semblant.
No tindrà caràcter eliminatori i es puntuarà de 0 a 2.
Fase 2ª.-Valencià: exercici de coneixements de valencià. No tindrà caràcter
eliminatori i es puntuarà de 0 a 4 .

