EDICTE DE L'AJUNTAMENT DE RIOLA
Anunci de l'Ajuntament de Riola, relatiu a la publicació de les puntuacions obteses
pels candidats del proces sel.lectiu per a la constitució de borsa de treball per auxiliar
d’ajuda a domicili en la fase de concurs.
Mitjançant acord adoptat per la Comissió de Valoració de data 30 de novembre de 2020, es
fan públics els resultats de la fase concurs, als candidats en el proces sel.lectiu per a la
constitució d’una borsa de treball per a auxiliar d’ajuda a domicili, en els termes que a
continuació es transcriuen literalment:

“/…/
B) FASE CONCURS.La Base novena estableixen el següent:
“/.../
Fase de concurs (40.- punts)
No es valorarà cap mèrit que no haja sigut acreditat documentalment en el termini establit a aquest
efecte.
Només podran participar en la fase de concurs les persones que hagen superat la fase d'oposició, en
els termes regulats en les presents bases.
El tribunal valorarà els mèrits aportats conformement al següent barem:

 Experiència professional en l'àmbit funcionarial o laboral
Es valorarà fins a un màxim de 20 punts la prestació dels següents serveis:
A) Serveis prestats amb les mateixes funcions i categoria que el convocat, amb una jornada mínima de
20 hores setmanals, de naturalesa funcionarial o laboral, a raó de 0’02 punts per mes complet.
B) Serveis prestats en el sector privat, en lloc de treball amb les mateixes funcions i categoria que el
convocat amb una jornada mínima de 20 hores, a raó de 0’02 punts per mes complet.
No es computaran els períodes inferiors al mes, ni l'experiència professional en període de pràctiques
o beques.
Els serveis prestats en l'Administració Pública s'acreditaran mitjançant l'oportuna certificació de
serveis prestats que indicaran el període, la jornada i la categoria professional.
Els serveis prestats en el sector privat s'acreditaran mitjançant còpia compulsada del contracte de
treball, acompanyada d'informe de vida laboral. De no aportar-se aquests dos documents, no es
valorarà el mèrit al·legat per l'interessat/ada
No es valorarà cap mèrit que no haja sigut acreditat documentalment en el termini establit a aquest
efecte.
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AJUNTAMENT DE RIOLA
 Cursos de formació i perfeccionament.
Es valorarà fins a un màxim de 10 punts l'assistència cursos relacionats directament amb les funcions
comunes i principals del lloc de treball d'operari de serveis múltiples, segons les enumerades en les
presents bases:
Curs de durada de fins a 25 hores: 0’25 punts
Curs de durada de 26 i 49 hores: 0’50 punts
Curs de durada de 50 hores o més: 1’00 punt
Cada curs realitzat solament podrà valorar-se una sola vegada. Els cursos objecte de valoració haurà
d'estar promoguts, impartits o homologats per centres oficials de formació de personal empleat públic
(INAP. IVAP, Escola de formació d'empleats públics, organitzacions sindicals o Diputació de
València) i màsters universitaris no valorats com a titulació.
No es computaran aquells cursos en què no figure expressament la durada d'aquests.
En aquest apartat no es puntuaran els cursos de valencià ni d'idiomes comunitaris.
Tampoc es puntuaran els cursos d'una carrera acadèmica; doctorat; ni d'instituts universitaris,
preparació o formació relacionats amb procesos d'especialització i de selecció d'empleats públics, de
promoció interna, de plans d'ocupació i d'adaptació del règim jurídic del personal a la naturalesa
jurídica dels llocs de treball.
Cursos relacionats amb la formació d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, promoguts per
universitats, instituts o escoles oficials, així com altres entitats dins dels acords o plans de formació
del personal al servei de les administracions publiques. Es valorarà a raó de 0,10 punts per curs, amb
un màxim de 8 punts.

Es valorarà fins a un màxim de punts, segons el següent barem:
A1: Bàsic (0,3.- punts)
A2: Oral (0,9.- punts)
B1: Grau elemental (1,2.- punts)
B2 (1,5.- punts)
C1: Mitjà (1,8.- punts)
C2: Grau superior (2.- punts)
L'obtenció de puntuació per l'acreditació d'un grau exclourà la puntuació dels nivells inferiors.
La qualificació final del concurs serà el resultat de la suma de les puntuacions atorgades a cada
mèrit.”
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Coneixement del valencià. (Certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de
Coneiximents de Valencià) – (2.- punts)

AJUNTAMENT DE RIOLA
A continuació, el tribunal de selecció comença la fase de BAREMACIÓ, tenint en compte els criteris
assenyalats en les Bases:
Nº

ASPIRANT

EXP.PROFESSIONAL

CURSOS DE
FORMACIÓ

CONEIXEMENTS
DEL VALENCIÀ

TOTAL

1
2
3
4
5

D.G.Q/776-P
S.B.G.G/510-Q

0.34
0.28
1.96
0.02
0.84

0
0
1.5
1
1

N.P
1.2
0.9
1.2
N.P

0.34
1.48
4.36
2.22
1.84

C.M.H.R/858-F.

E.F.O/740-B
A.M.P/640-M

C) PROPOSTA
La Base novena estableix el següent:
“/…/
La valoració final del procés selectiu serà la suma de les puntuacions obtingudes en la fase d'oposició
i en la fase de concurs.
En cas d'empat en l'ordre de puntuació es resoldrà segons la puntuació més alta en exercici de la fase
d'oposició. Si persisteix l'empat es resoldrà segons la puntuació més alta obtinguda per cadascun dels
apartats de la fase de concurs segons l'ordre establit en les presents bases i si persisteix l'empat es
resoldrà per sorteig el resultat del qual es farà públic en l'acta.
L'entrevista no determinarà, per si sola la selecció del personal.

Finalitzat aquest termini, i resoltes si escau les al·legacions presentades, el tribunal elevarà la relació
a la Presidència de la Corporació.”
Considerant l'exposat, i de conformitat amb el que s'estableix en les Bases de Selecció, aprovades
mitjançant Resolució núm. 614/2020, i vistos els acords adoptats per la Comissió de Valoració de
data 5 de novembre i en data 18 de novembre de 2020, es formula proposta de constitució de Borsa,
atesa la puntuació obtesa en la fase oposició-entrevista i concurs.
ORDRE
1
2
3
4
5

IDENTIFICADOR
A.M.P/640-M
D.G.Q/776-P
E.F.O/740-B
C.M.H.R/858-F.

S.B.G.G/510-Q
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31
30
29
20
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ENTREVISTA
8
8
7
5
3

CONCURS
1.84
0.34
2.22
4.36
1.48
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El tribunal publicarà la relació d'aprovats per ordre de puntuació. En el termini de tres dies hàbils, a
comptar des de l'endemà al de la publicació de la relació d'aprovats, els/les aspirants podran
presentar al·legacions a la baremació realitzada en la fase de concurs.

AJUNTAMENT DE RIOLA
De conformitat amb el que s'estableix en la Base novena, les persones interessades disposaran d'un
termini de tres dies hàbils, a l'efecte de formular al·legacions que consideren oportunes.

Riola, a data de signatura electrónica.
L’Alcaldessa,
Judith Capellino Ventura
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