
- 1 -PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA

AyuNTAmIENTOS

01478-2017
BENICARLÓ

Borsa d'ocupació de personal funcionari interí (Administratiu) de L'organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats

Per resolució de la Presidència de l’Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, de la data s’ha adoptat el següent acord:
“Vista la redacció de les bases de  la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball pel sistema de concurs oposició lliure per a 

posteriors nomenaments com a funcionaris interins (administratius), amb la finalitat de proveir tant vacants com substitucions transi-
tòries dels seus titulars o altres necessitats temporals de places enquadrades en l’escala d’Administració general, subescala administra-
tiva, grup C, subgrup C1 de l’Organisme autònom de Centres Socials Especialitzats.

Vista la proposta de “Bases específiques que han de regir el procés selectiu convocat per a la constitució d’una borsa d’ocupació de 
personal funcionari interí (administratiu) de l’Organisme autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE) de Benicarló” amb la con-
formitat del Secretari General i l’informe de fiscalització de l’Interventor delegat, de conformitat, així com la resta de documentació que 
consta en l’expedient Núm 08/16-SEL

En ús de les atribucions que em confereix la delegació de la presidència de data 26 de juny de 2015 i l’article 10.2 f) dels Estatuts de 
l’Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats de Benicarló, RESOLC:

Primer.- Aprovar les bases específiques que han de regir el procés selectiu convocat per a la constitució d’una borsa d’ocupació de 
personal funcionari interí (administratiu) de l’Organisme autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE) de Benicarló, i que el con-
tingut textual es el següent:

“BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU CONVOCAT PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA 
D’OCUPACIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ (ADMINISTRATIU) DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE CENTRES SOCIALS ESPECIALIT-
ZATS (OACSE) DE BENICARLÓ

PRIMERA.- OBJECTE
 L’objecte de la present convocatòria és la creació d’una borsa de treball pel sistema de concurs oposició lliure per a posteriors nome-

naments com a funcionaris interins (administratius), amb la finalitat de proveir tant vacants com substitucions transitòries dels seus 
titulars o altres necessitats temporals de places enquadrades en l’escala d’Administració general, subescala administrativa, grup C, 
subgrup C1, dotades amb les retribucions bàsiques corresponents al grup/subgrup de C, C1, dels previstos en l’article 76 del text refós de 
la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Real Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i les retribucions complementàries 
que corresponguen conforme la legislació vigent, relació de llocs de treball i pressupost de l’Organisme autònom local de Centres  
Socials Especialitzats de l’Ajuntament de Benicarló.

SEGONA.-NORMATIVA D’APLICACIÓ
 El procés selectiu quedarà subjecte, en tot allò no expressament previst en aquestes bases, a allò regulat en les següents normes 

jurídiques:
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local
Real 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
Real 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
Real Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les regles bàsiques i els programes mínims als quals deu ajustar-se el pro-

cediment de selecció dels funcionaris de l’Administració Local
Supletòriament, el Real Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el RGI del Personal al Servei de l’AGE i la Provisió de Llocs 

de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l’AGE.
Ordre APU/1461/2002, de 06 de juny, per la qual s’estableixen les normes per a la selecció i nomenament de personal funcionari 

interí.
Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del per-

sonal del la funció pública valenciana.
TERCERA.-SISTEMA SELECTIU
El sistema selectiu per a la creació de la borsa de treball serà el de concurs-oposició de conformitat amb el que disposen les bases 

setena i vuitena d’aquestes bases.
 QUARTA.- REQUISITS PER A PARTICIPAR EN LA SELECCIÓ.
Per a poder concórrer a aquesta convocatòria les persones aspirants hauran de reunir els següents requisits:
Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que es disposa a l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 

l’Empleat Públic (Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre)
Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques
Tindre complits 16 anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans 

constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs 
públics per resolució judicial per exercir les funcions pròpies del lloc de treball, respecte del qual hagués estat separat o inhabilitat. En el 
cas de ser nacional d’altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent que impedisca, en el seu Estat i en els mateixos termes 
l’accés a l’ocupació pública.

Estar en possessió del títol de Batxiller Superior, Formació Professional de Segon Grau o de titulacions oficialment declarades com 
a equivalents, o el resguard d’haver satisfet els drets per a la seua obtenció.

En el supòsit de titulacions obtingudes a l’estranger, deurà estar-se en possessió de credencial que acredite la seua homologació.
 Els requisits exigits en la present base deuran posseir-se el dia que finalitze el termini de presentació d’instàncies.
CINQUENA.- IGUALTAT DE CONDICIONS
 D’acord amb l’establit en l’article 59 TREBEP, en concordança amb el previst en el Reial decret legislatiu 1/2013,  de 29 de novembre, 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seua Inclusió Social, en les presents 
proves seran admeses les persones amb discapacitat en igualtat de condicions que els altres aspirants. Els aspirants discapacitats hau-
ran de presentar certificació expedida per  l’òrgan competent de la Comunitat autònoma o de l’Administració de l’Estat que acrediten tal 
condició, així com  la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a la plaça objecte de la present convocatòria.

 El tribunal establirà, per a les persones amb discapacitat que així ho sol·liciten, les adaptacions possibles de  temps i mitjans per a 
la realització de prova. A aquest efecte, les persones interessades  hauran de presentar la petició corresponent en la sol·licitud de parti-
cipació en la convocatòria.

 SISENA.- COMENÇAMENT I DESENVOLUPAMENT DE L’OPOSICIÓ.
 Els aspirants seran convocats en una única cridada, excepte casos de força major degudament justificada i apreciada lliurement pel 

Tribunal. La no presentació de l’aspirant en el moment de ser cridat a qualsevol dels exercicis obligatoris, determinarà automàticament 
la pèrdua del seu dret a participar en  el mateix exercici i en els successius, per la qual cosa quedarà exclòs del procediment selectiu.

 L’ordre alfabètic dels aspirants serà el que s’emprarà en aquells exercicis que no puguen realitzar-se  conjuntament.
 El tribunal podrà requerir en qualsevol moment als aspirants que acrediten la seua identitat, amb aquesta finalitat hauran d’anar 

proveïts del DNI.
 Una vegada començades les proves no serà obligatòria la publicació dels successius anuncis de celebració dels restants exercicis en 

el Butlletí Oficial de la Província. Els anuncis hauran de fer-se públics pel Tribunal en el  Tauler d’anuncis i pagina WEB de l’OACSE i de 
l’Ajuntament, amb 12 hores d’antelació del començament de les proves, si es tracta del mateix exercici, o de 48 hores si es tracta d’un 
nou exercici.

SETENA.- FASE OPOSICIÓ 
Constarà de d’un únic exercici obligatori i eliminatori
Primer Exercici 

ADmINISTRACIÓN LOCAL
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Consistirà en la contestació per escrit d’un QÜESTIONARI TIPUS TEST de 75 preguntes sobre el TEMARI de l’ANNEX I.
L’exercici puntuarà de 0 a 30 punts i per a passar a la següent fase serà necessari obtenir una puntuació mínima de 15 punts. 
La puntuació s’obtindrà en aplicació de la següent fórmula matemàtica:
                                  A – E
                                     3
Puntuació =           _____ x 30
                                   75
 El temps màxim per a la realització de la prova serà determinat pel Tribunal i no restaran les respostes en blanc. 
 En el supòsit de que cap aspirant superara la puntuació mínima exigible, el tribunal es reserva la possibilitat de ponderar els requi-

sits amb la finalitat d’assolir els objectius d’aquest procés selectiu, devent obtindre els aspirants, en tot cas, una puntuació mínima de 12 
punts. 

VUITENA.-FASE DE CONCURS. 
 Els mèrits es valoraran d’acord amb el següent barem i, amb independència dels límits parcials establerts, la  puntuació total de la 

fase de concurs no podrà superar els 10 punts.
I. Experiència professional: Fins a un màxim de 4 punts.
Es valorarà l’experiència professional acreditada com a administratiu/va en l’Administració local u Organismes autònoms locals, a 

raó de 0,10 punts per cada mes complet de servei en actiu.
Es valorarà l’experiència professional acreditada com a administratiu/va en altres Administracions Públiques, a raó de 0,08 punts 

per cada mes complet de servei en actiu.
Es valorarà l’experiència professional acreditada en l’Administració Local u Organismes autònoms locals en diferents grups però 

igual escala d’administració general, a raó de 0,06 punts per cada mes complet de servei en actiu.
 Els serveis en administracions publiques  s’ha d’acreditar amb un certificat de serveis prestats on conste el nivell funcionarial, així 

com el lloc de treball, podent el Tribunal sol·licitar certificat amb les funcions  realitzades.
 No es valoraran les fraccions de temps treballat inferiors  a un mes, una vegada sumats tots els períodes treballats acreditats per les 

persones aspirants. Els contractes a temps parcial  es valoraran de forma proporcional.
II. Titulacions acadèmiques. Fins a un màxim de 2 punts
Per cada Grau, Llicenciatura o Diplomatura 2 punts
 Per la possessió de títols acadèmics iguals o superiors a l’exigit relacionats amb el lloc de treball 1 punt .
III. Cursos de formació i perfeccionament.  Fins a un màxim de 2 punts.
 Es valoraran els cursos de formació, rebuts i acreditats en els últims cinc anys i fins la data de publicació d’aquesta convocatòria, el 

contingut de la qual estiga directament relacionat amb les funcions pròpies del Cos al qual  es pretén accedir i que hagen sigut convo-
cats, impartits o homologats per l’Institut Nacional  d’Administració Pública, per altres Instituts d’Administració Pública o per Organitza-
cions Sindicals o altres agents  promotors dins del marc de l’Acord de Formació per a l’Ocupació de les Administracions Públiques (IV 
Acord de  Formació Contínua en les Administracions Públiques). 

 Es valorarà de 0,2 a 0,6 punts per curs, fins a una puntuació màxima de 2 punts, d’acord amb la següent escala lectiva: 
Cursos de 15 a 25 hores: 0,20 punts. 
Cursos de 26 a 35 hores: 0,30 punts. 
Cursos de 36 a 45 hores: 0,50 punts. 
Cursos de 46 hores o més: 0,60 punt. 
 En tots els casos es valoraran una sola vegada els cursos relatius a una mateixa matèria, encara que s’haja repetit la seua participa-

ció, i es valorarà únicament el de nivell superior o avançat. No es valoraran els cursos que no acrediten les dates de realització i les hores 
de durada. Així mateix, no es valoraran els inferiors a 15 hores lectives, els pertanyents a una carrera universitària, els de doctorat, els 
derivats de processos selectius i els  diplomes relatius a jornades, seminaris, simposis i similars. 

IV. Coneixements de Valencià
 S’estableixen com a graus de coneixement els previstos al Marc Europeu Comú de referència per les llengües:
Nivell Titulacions oficials de valencià     
	C2	 •Certificat	de	grau	superior	C2	(JQCV)
																					 •Certificat	de	grau	superior	de	coneixements	de	valencià	(Univ)
																											•Certificats	de	capacitació	tècnica:	Llenguatge	administratiu	+	Correcció	de
																							 textos	+	Llenguatge	en	els	mitjans	de	comunicació	(JQCV	+	Univ)
																							 •Títol	de	grau	o	llicenciatura	en	Filologia	Valenciana	o	equivalent
																								 •Títol	de	grau	o	en	llicenciatura	en	Traducció	i	Interpretació	(català,llenguaA1)
	C1																 •Certificat	de	grau	mitjà	C1	(JQCV)
																								 •Certificat	de	grau	mitjà	de	coneixements	de	valencià	(Univ)
																										•Diploma	de	Mestre	de	Valencià	(GV)
																								 •Certificat	de	capacitació	per	a	l’Ensenyament	en	Valencià	(GV)
	B2																			 •Certificat	de	nivell	B2	(Intermedi)	(Univ)
		 •Certificat	d’Aptitud	(EOI)	(RD	967/1988,	de	2	de	setembre)
		 •Certificat	de	nivell	Avançat	(EOI)	(RD	1629/2006,	de	29	de	desembre)
	B1															 •Certificat	de	grau	elemental	B1	(JQCV)
		 •Certificat	de	grau	elemental	de	coneixements	de	valencià	(Univ)
																								 •Certificat	de	cicle	Elemental	(EOI)	(RD	967/1988,	de	2	de	setembre)
		 •Certificat	de	nivell	Intermedi	(EOI)	(RD	1629/2006,	de	29	de	desembre)A2
		 •Certificat	de	coneixements	orals	A2	(JQCV)
		 •Certificat	de	nivell	A2	(Bàsic)	i	certificat	de	nivell	Oral	(Univ)
		 •2n	curs	de	cicle	Elemental	(EOI)	(RD	967/1988,	de	2	de	setembre)
		 •Certificat	de	nivell	Bàsic	(EOI)	(RD	1629/2006,	de	29	de	desembre)
	A1																	 •Certificat	de	nivell	A1	(Inicial)	(Univ)
                          1r curs de cicle Elemental (EOI) (RD 967/1988, de 2 de setembre)
                        1r curs de nivell Bàsic (EOI) (RD 1629/2006,de 29 de desembre)
Abrv:
JQCV: Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
GV: Generalitat Valenciana (Conselleria)
EOI: Escola Oficial d’idiomes
 Els coneixements de valencià  es valoraran fins un màxim de 2 punts de conformitat amb els següents criteris  i només es valorarà 

el nivell més alt:
C2: 2
C1: 1,5
B2: 1,25
B1: 0,75
A1: 0,25
 El Tribunal, si escau, podrà entrevistar els aspirants amb la finalitat de constatar i/o clarificar els mèrits aportats.
 La qualificació final de la fase de concurs serà el resultat de la suma de les puntuacions atorgades pel tribunal  a cada mèrit  i  no 

podrà superar els 10 punts.
 Baremats els mèrits, el tribunal exposarà al públic la llista de les persones aspirants amb la puntuació obtinguda en aquesta fase, 

així com la de les persones aprovades per ordre de  puntuació total, concedint un termini de 5 dies hàbils per a que formulen les reclama-
cions i  al·legacions que estimen pertinents en relació amb la baremació.

 La puntuació final vindrà determinada per la suma de la puntuació de la fase d’oposició i la de concurs. En cas  d’empat es decidirà 
a favor de la persona aspirant que haja obtingut més puntuació a la fase d’oposició, i en cas de persistir l’empat es decidirà per sorteig.

 NOVENA.- TERMINI, LLOC DE PRESENTACIÓ I ÒRGAN AL QUAL HAN DE DIRIGIR-SE LES  SOL·LICITUDS
 Les sol·licituds per a prendre part en aquesta convocatòria es dirigiran a la Presidència de l’Organisme Autònom de Centres Socials 

Especialitzats, conforme al model general (núm. 3 i 3.1) de l’Organisme autònom, i es presentaran en el Registre de l’Ajuntament de Beni-
carló i de l’Organisme autònom de conformitat amb la Llei  39/15 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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a) Ajuntament de Benicarló i Organisme autònom:  Passeig de Ferreres Bretó ,10.  Tel 964 47 0050/5811
 El termini de presentació de les instàncies serà de 10 dies hàbils a comptar a partir del següent al de la publicació de la convocatòria 

en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
 En les sol·licituds per a prendre part en aquesta convocatòria les persones aspirants hauran de manifestar que reuneixen tots i 

cadascun dels requisits exigits en aquestes bases, referits sempre a la data d’expiració del termini de presentació de sol·licituds. 
 A les instàncies s’adjuntarà currículum de la persona aspirant amb l’enumeració dels mèrits que aportarà en la fase de concurs. Al 

moment de valorar, no es tindrà en compte cap altre mèrit que els aportats en el moment de la  presentació de la sol·licitud de participa-
ció. 

La instància s’acompanyarà de la següent documentació:
1. Fotocopia compulsada del DNI.
2. Justificant d’abonament dels drets d’examen.
3. Titulació exigida en la convocatòria.
4. Certificat de condició legal de persona amb discapacitat, si procedeix.
 Les persones que superen la fase d’oposició presentaran els documents originals o fotocòpies compulsades que acrediten els 

mèrits enumerats en el currículum adjuntat a la instància per a la seua valoració en el termini de 3 dies hàbils a comptar des del dia en 
que es realitze la revisió d’exàmens. 

 No es tindrà en compte cap altre mèrit que els al·legats en aquest moment.
DESENA.- ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS
 Expirat el termini de presentació d’instàncies, mitjançant una resolució de la presidència, s’aprovarà la llista  d’aspirants admesos 

i exclosos. Aquesta resolució es publicarà únicament al Tauler d’anuncis i en el WEB de l’OACSE (www.oacse.org) i de l’Ajuntament i es 
concedirà un termini de 5 dies hàbils per a l’esmena de  defectes dels aspirants exclosos. No obstant això, els errors de fet podran esme-
nar-se en qualsevol  moment, d’ofici o a petició de la persona interessada. Transcorregut aquest termini sense que es formule reclamació, 
les llistes s’entendran definitives.

ONZENA.- DRETS D’EXAMEN
 D’acord amb el que es disposa en l’Ordenança fiscal T-1: Taxa per expedició de documents  administratius, els drets d’examen per a 

places en contractació temporal o interina es fixen en:
GRUP C: 20,00 euros.
 El pagament d’aquests drets haurà de fer-se efectiu en el compte corrent de la següent entitat bancària:
CAIXA BENICARLÓ (3162/1201/08/2032992022)
IBAN: ES5631621201082032992022
BIC:8COEESMM162
 S’adreçarà a la Tresoreria de l’OACSE on ‘indicarà el nom i cognoms de la persona aspirant i l’objecte de la convocatòria.
 Els drets d’exàmens només seran tornats a les persones que no siguen admeses en el procediment selectiu per falta d’algun dels 

requisits exigits per prendre part en el procediment.
DOTZENA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR.
 El Tribunal Qualificador, estarà format pels següents membres, tots ells, amb veu i vot.
President/a: Un funcionari de l’OACSE o de l’Ajuntament, de titulació igual o superior a l’exigida.
Secretari o secretària: El de l’OACSE o personal funcionari en qui delegue amb veu i vot.
Vocals: Tres funcionaris amb titulació igual o superior a l’exigida.
 El tribunal podrà sol·licitar i obtindre l’assessorament d’especialistes en aquelles proves en les quals ho estime necessari o conve-

nient. Aquests es limitaran a l’ exercici de les seues respectives especialitats i col·laboraran amb el tribunal en base exclusivament a 
aquesta, amb veu i sense vot.

 La pertinència als òrgans de selecció és sempre a títol individual, i no pot ostentar-se en representació o compte de ningú.
 La designació dels membres del Tribunal inclourà la de les persones suplents i es farà pública juntament amb la llista de persones 

admeses i excloses, en els Taulers d’anuncis de l’OACSE i  l’Ajuntament i en els Webs respectius.
 El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència, com a mínim, de la meitat més un dels seus membres, titulars o 

suplents.
 Els membres del tribunal podran ser recusats per les persones aspirants de conformitat amb el que  preveuen els articles 28 i 29 de 

la vigent llei de Procediment Administratiu.
 Als efectes d’allò disposat en l’article 30 i en l’annex IV  del Real Decret 462/2002, de 24 de maig sobre indemnitzacions per raó de 

servei , el tribunal que actue en aquesta prova selectiva tindrà la categoria  segona.
 El tribunal queda autoritzat per a resoldre els dubtes que se li presenten i per a l’adopció dels acords  necessaris per al bon ordre 

del procés selectiu en tot allò no previst en les presents bases.
 TRETZENA.-  FORMACIÓ DE LA BORSA I PERÍODE DE VIGÈNCIA
 La formació de la borsa d’ocupació es realitzarà per ordre de prelació que s’obtindrà del  resultat de la  suma  de la pun-

tuació obtinguda en la fase d’oposició i la fase de concurs. 
 La borsa tindrà un període de vigència màxima de quatre anys.
 CATORZENA.- NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA BORSA DE TREBALL.
 En allò que no estiga previst en aquestes bases, en quant al funcionament d’aquesta borsa, s’atendrà al que estableixen les bases 

per al funcionament de les borses de treball de l’OACSE,  publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 9 de març de 2006.  
 El tribunal queda autoritzat per a resoldre els dubtes que se li presenten i per a l’adopció dels acords  necessaris per al bon ordre 

del procés selectiu en tot allò no previst en les presents bases.
 QUINZENA.-PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
 Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre 

part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.
 El Tribunal publicarà al tauler d’edictes i a la pàgina web els resultats del procés selectiu.
SETZENA.- RECURSOS
 Contra les presents bases i els actes administratius definitius que es deriven de les mateixes podran els interessats interposar els 

oportuns recursos en els casos i en la forma establits  en la Llei 39/2015 i Llei  40/2015, de Procediment Administratiu Comú de les AAPP i 
Règim Jurídic de les AAPP, respectivament. 

DESETZENA.- PUBLICACIÓ
 La present convocatòria es farà pública en el Tauler d’anuncis de l’OACSE, Tauler d’anuncis de l’Ajuntament,Web de l’OACSE (www.

oacse.org) i Web de l’Ajuntament de Benicarló  (www.ajuntamentdebenicarlo.org). 
ANNEX I. TEMARI
Dret Administratiu General
1. Les fonts del Dret Administratiu. La jerarquia de les fonts. L’acte administratiu: Concepte, classes i elements. Eficàcia i validesa 

dels actes administratius. Revisió, anul·lació i revocació. El principi de legalitat en l’actuació administrativa.
2. El procediment administratiu. La Llei de  Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: Contingut i àmbit 

d’aplicació. La iniciació, ordenació, instrucció i terminació del procediment administratiu. 
3. Òrgans col·legiats de les AAPP. Funcionament. Convocatòries i sessions. Abstenció i recusació.
4. Els recursos administratius: concepte i classes. Recursos d’alçada, reposició i extraordinari de revisió. La jurisdicció contenciós-

administrativa.
5. La responsabilitat patrimonial de les AAPP. Principis. Responsabilitat de les autoritats i personal al servei de els AAPP.
6. Els contractes del Sector Públic: Concepte i classes. Procediment d’adjudicació. El seu compliment. La revisió de preus i altres 

alteracions contractuals. Incompliment dels contractes del Sector Públic.
7. Els contractes del Sector Públic: Concepte i classes. Procediment d’adjudicació. El seu compliment. La revisió de preus i altres 

alteracions contractuals. Incompliment dels contractes del Sector Públic.
8. Organització i funcionament municipals. El Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals.
9. Els Organismes autònoms locals. L’Organisme autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE). Estatuts (BOP Núm 118. 

30/09/2004)
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Gestió de personal
1. El personal al servei de les Administracions Públiques. Règim jurídic. El personal funcionari: Funcionaris de carrera i funcionaris 

interins. La selecció dels funcionaris. Programació i Oferta d’Ocupació Pública. El Registre Central de Personal. Accés a l’ocupació pública 
i provisió de llocs de treball de les persones amb discapacitat. 

2. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. Situacions administratives dels funcionaris. Supòsits i efectes de cadascuna 
d’elles. 

3. Provisió de llocs de treball en l’Administració de l’Estat. Els deures i drets dels funcionaris. La promoció professional. 
4. Les incompatibilitats. Règim disciplinari: Faltes, sancions i procediment. El règim de la Seguretat Social dels funcionaris i personal 

laboral. 
5. El personal laboral al servei de les Administracions Públiques. Selecció. Drets, deures i incompatibilitats. El contracte de treball: 

Contingut, durada i suspensió. El IV Conveni Col·lectiu Laboral Autonòmic de Centres i Serveis d’Atenció a Persones Discapacitades de la 
Comunitat Valenciana.

Gestió financera
1. El pressupost: concepte. Els principis pressupostaris. El Cicle pressupostari. El Pressupost per programes: concepte i fases. Termi-

nologia i desenvolupament del procés pressupostari. 
2. El pressupost dels Organismes autònoms locals: concepte i estructura. Els crèdits pressupostaris: característiques. Les modifica-

cions pressupostàries: crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. Ampliacions de crèdit. Generacions de crèdit. Transferències de crè-
dit. Incorporacions de crèdit.

3. El procediment administratiu d’execució del pressupost de despesa. Òrgans competents. Fases del procediment i els seus docu-
ments comptables. Compromisos de despesa per a exercicis posteriors. L’ordenació del pagament: concepte i competència. Realització 
del pagament: Maneres i perceptors.

4. Les retribucions dels funcionaris públics i del personal laboral al servei de l’Administració Pública. Nòmines: estructura i normes 
de confecció. Altes i baixes: la seua justificació. Retribucions bàsiques: sous, triennis, pagues extraordinàries. Retribucions complemen-
tàries i altres remuneracions. Meritació i liquidació de drets econòmics. El pagament de les retribucions del personal en actiu. Formes de 
pagament. 

5. Gestió econòmica i financera dels contractes del Sector Públic. Gestió econòmica i financera de subvencions.
6. La Tresoreria de les EELL. Règim Jurídic. El principi d’unitat de caixa. Funcions de la Tresoreria. Organització. Situació dels Fons: La 

caixa i el comptes bancaris. La realització de pagaments: Prelació, procediments i mitjans de pagament. El compliment dels terminis en 
els pagaments: El Període mitjà de pagament. L’Estat de conciliació.

Segon.-  Establir el termini de presentació de les instàncies en 10 dies hàbils a comptar a partir del següent al de la publicació de la 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Tercer.- Fer pública la present convocatòria en els Taulers d’anuncis de l’OACSE i dels centres dependents d’aquest organisme autò-
nom (Centre geriàtric Sant Bertomeu, Residència Sant Francesc,  Residència i Centre de Dia El Collet i Centre de Dia 09 d’Octubre) Tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, Servef, web de l’OACSE (www.oacse.org) i de l’Ajuntament de Benicarló (www.ajuntamentdebenicarlo.org) i 
qualsevol altre mitjà de difusió pública.”

El que es publica per als efectes procedents.
Benicarló, 7 de març de 2017
La presidenta delegada, (D.A.26.06.2015) , Filomena N. Agut Barceló
(original signat).
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