
 
Ajuntament de Gata de Gorgos

BORSA DE TREBALL - AUXILIAR ADMINISTRATIU 

 REQUISITS:

A) Requisits comuns:

a) Tindre residència legal a Espanya.
b) Posseir la capacitat funcional per a l�exercici de les tasques.

c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de 
jubilació forçosa.

e)  Estar  en  possessió  del  títol  necessari,  o  equivalent,  o  en  condicions 
d'obtindre-ho  en  la  data  en  què  finalitze  el  termini  de  presentació 
d'instàncies. L'equivalència haurà de ser aportada per l'aspirant per mitjà de 
certificació expedida a este efecte per l'Administració competent.

f)  No  trobar-se  inhabilitat/a  per  sentència  ferma  o  com  a  conseqüència 
d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir 
funcions  semblants  a  les  pròpies  de  la  categoria  professional  a  què  es 
pretén  accedir.  Tractant-se  de  persones  nacionals  d'altres  Estats,  no 
trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmès a sanció 
disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu 
Estat l'accés a l'ocupació pública

g). L’acreditació dels coneixements de valencià, s’haurà de fer mitjançant 
certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements 
de Valencià. El nivell exigible d’aquests coneixements serà el que consta a 
continuació, en funció del grup o subgrup al qual accedisca la persona que 
ha superat les proves selectives corresponents:

-A1, A2, B: Grau Mitjà

-C1, C2: Grau Elemental

-Agrupacions professionals funcionarials: Coneixements orals

Els qui no puguen acreditar coneixements de valencià hauran d'aprovar i 
acreditar el  nivell  exigit  en la següent  convocatòria  que efectue la Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià. En cas contrari serà exclòs de la 
llista de la borsa corresponent.

 

  PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUTS: 

A) Documentació a presentar:

5.1.- Documentació: Junt amb la instància els/as sol·licitants hauran 
d'aportar els documents següents:
a) Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat. 

b) Documentació acreditativa de la titulació que els habilita per a l'exercici 
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del lloc de treball que sol·liciten..

c)  Documentació  acreditativa  dels  mèrits  que  el/la  sol·licitant  fa  valdre, 
d'acord amb el barem. 

5.2.-  Forma:  Les  fotocòpies  dels  documents  aportats  amb  la  instància 
hauran de presentar-se degudament compulsats.

5.3.-  Innecessarietat:  No  serà  necessari  presentar  la  documentació  de 
l'apartat  5.1  quan  ja  conste  en  l'Ajuntament;  no  obstant  això,  el/la 
interessat/da podrà presentar-la si ho considera convenient.

 

 B) Termini de presentació: Serà des del dia 31 de gener al 6 de febrer de 2018, 
ambdós inclusive .

 

  MÉS INFORMACIÓ:
Ajuntament de Gata de Gorgos (C/ Duquessa d’Almodóvar, 3/ Tel. 96 575 60 89)
Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament.
Pàgina web: www.gatadegorgos.org.
Bases genèriques publicades en el BOP nº 123 de 29/06/2017.

Nota: les fotocòpies dels documents aportats hauran de presentar-se degudament 
compulsats.

 
Gata de Gorgos,
 
L' Alcaldessa-Presidenta,
Magdalena E. Mengual Morata
(data i signatura digital al marge)
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