
ANUNCI

Per  resolució  de  la  Presidència  delegada  de  l'Organisme  Autònom  de  Centres  Socials
Especialitzats, de la data s'ha adoptat el següent acord:

«Vista  la  convocatòria  per  a  la  constitució  d'una  borsa  d'ocupació  de  personal   de  personal
d'infermeria de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE)

Vistes les bases especifiques que han de regir el procés selectiu convocat per a la constitució de
l'esmentada borsa de treball, redactades per la Direcció de l'OACSE en data 31 de juliol de 2018.

Vist l'informe de l'interventor delegat de l’OACSE de data 21 de setembre de 2018, de conformitat a
la tramitació de l’expedient.

En ús de les atribucions que em confereix la delegació expressa per Decret d'Alcaldia de data 26
de  juny  de  2015  i  l'article  10.2.f)  dels  Estatuts  de  l'Organisme  Autònom  de  Centres  Socials
Especialitzats, HE RESOLT:

Primer. Aprovar les  BASES ESPECÍFIQUES  QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU
CONVOCAT  PER  A  LA  CONSTITUCIÓ  D'UNA  BORSA  D'OCUPACIÓ  TEMPORAL  DE
PERSONAL   D'INFERMERIA  DE  L'ORGANISME  AUTÒNOM  DE  CENTRES  SOCIALS
ESPECIALITZATS (OACSE)

PRIMERA.- Objecte

L'objecte  de  la  present  convocatòria  és  la  constitució  d'una  Borsa  de  Treball  de  personal
d'infermeria per a les contractacions temporals, interines o altres necessitats que puguen sorgir en
els  centres de l'Organisme Autònom de Centres  Socials  Especialitzats  (en endavant OACSE),
concretament: Centre geriàtric Sant Bertomeu, Centre de dia 09 d'Octubre, Residència i Centre de
Dia El Collet

Les  funcions  seran  les  pròpies  del  personal  d'infermeria  en  centres  socials  especialitzats  de
caràcter residencial i d'atenció per a persones majors i persones amb diversitat funcional.

SEGONA.-Sistema Selectiu

El procés selectiu es realitzarà per mitjà del sistema de concurs i de conformitat amb l'art 18 de les
bases de funcionament de les borses de treball de l'OACSE, publicades en el Butlletí Oficial de la
Província de 9 de març de 2006.  

TERCERA.- Normativa aplicable
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A la present convocatòria i bases els serà aplicable el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, la Llei 10/2010,de 09
de juliol, de la generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, el 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 personal de la funció pública valenciana, la Llei 7/1985 de 02 d'abril Reguladora de
les Bases de Règim Local i el Reial Decret Legislatiu 781/1986 pel qual s'aprova el Text Refós de
els Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local.

QUARTA.- Requisits per a participar en la selecció.

Per  a  poder  concórrer  a  aquesta  convocatòria  les  persones  aspirants  hauran  de  reunir  els
següents requisits en la data d'expiració del termini per a la presentació d'instàncies.

• 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 d'infermer o
infermera

• 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 de la titulació de  Grau en Infermeria o Diplomat Universitari
d'Infermeria/Ajudant Tècnic Sanitari. La equivalència o homologació del títol haurà
de ser reconeguda per l'administració competent i degudament acreditada en tal
sentit pels aspirants.

   CINQUENA.-Fase de concurs. Els mèrits es valoraran d'acord amb el següent barem:

I. Experiència professional: Fins a un màxim de 5 punts.

• Es valorarà l'experiència professional acreditada com a  infermer/a en centres socials
especialitzats de tipus residencial o d'atenció diürna de l'Administració pública , a raó
de 0,50 punts per cada mes complet de servei en actiu.

• Es valorarà l'experiència professional acreditada com a  infermer/a en altres centres de
l'Administració pública , a raó de 0,30 punts per cada mes complet de servei en actiu.

• Es valorarà l'experiència professional acreditada com a  infermer/a en centres socials
i/o sanitaris privats , a raó de 0,20 punts per cada mes complet de servei en actiu.

• Es valorarà l'experiència professional acreditada en altres llocs de treball de l'àmbit
sociosanitari, a raó de  0,05 punts per cada mes complet de servei en actiu.

Els serveis en administracions publiques s'han d'acreditar amb un certificat de serveis 
prestats on conste la categoria concreta d'infermer/a, així com el lloc de treball. En tot cas,  el
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Tribunal podrà sol·licitar certificat amb les funcions realitzades.

Si es tracta d'experiència en el sector privat, aquesta s'acreditarà mitjançant la presentació
simultània  de:

• Treballadors  per  compte  d'altre:  mitjançant  la  presentació  dels
contractes  de  treball  i  certificació  de  l'empresa  de  les  funcions
desenvolupades, quan aquestes no puguen deduir-se dels termes del
contracte,  així  com  certificació  o  vida  laboral  que acredite  haver
cotitzat a la Seguretat Social en la categoria professional al·legada.

• En el supòsit de que es tracte de professionals autònoms: Llicència
fiscal o IAE i certificació o vida laboral que acredite haver cotitzat a la
Seguretat Social en la categoria professional al·legada.

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 1,5 punts.

Altres titulacions acadèmiques relacionades amb la plaça objecte de la convocatòria, sense tenir
en compte la titulació requerida per a participar en la convocatòria, fins un màxim de 1,5 punts:

• Mestratge oficial en matèries relacionades amb la plaça objecte de la convocatòria: 1,5
punts.

• Postgrau oficial en matèries relacionades amb la plaça objecte de la convocatòria: 1 punt.

III. Cursos de formació i perfeccionament.  Fins a un màxim de 2 punts.

Es  valoraran  aquells  que  tinguen  relació  amb  el  lloc  de  treball,  que  hagen  estat  impartits  o
homologats per centres u organismes oficials, fins un màxim de 2 punts d'acord amb la següent
baremació:

○ De 100 o més hores: 1,00 punt
○ De 75 o més  hores: 0,75 punts
○ De 50 o més hores: 0,50 punts
○ De 25 o més hores : 0,25 punts

No es valoraran aquells cursos, en els justificants dels quals no s'acrediten les hores de durada, ni
les  activitats  de  naturalesa  diferent  als  cursos,  tals  com jornades,  taules  rodones,  seminaris,
congressos, debats,etc

IV. Coneixements de Valencià. Fins a un màxim de 1 punt

Es valorarà el coneixement del valencià, que s'acreditarà amb la possessió dels certificats oficials o
homologació expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Només es puntuarà
el nivell més alt:

S'estableixen com a graus de coneixement els previstos al Marc Europeu Comú de referència per
les llengües:

Nivell Titulacions oficials de valencià Puntuació
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A1 o equivalent • 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)

0,05

A2 o equivalent • 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)

0,10

B1 o equivalent • 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)

0,20

B2 o equivalent • 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)

0,50

C1 o equivalent • 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)

0,75

C2 o equivalent • 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)

1,00

Abrv:

JQCV: Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
GV: Generalitat Valenciana (Conselleria)
Univ: universitats publiques valencianes
EOI: Escola Oficial d'idiomes

V. Idiomes comunitaris fins a 0,5 punts 

S'acreditarà mitjançant certificat acreditatiu expedit per organisme públic competent d'haver 
superat nivells del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües conduents per a la seua 
obtenció, segons el següent barem (les diferents titulacions no seran acumulables), i es baremaran
fins a un màxim de 0,5 punts d'acord amb la següent baremació.

Carrer de Ferreres Bretó, 10 · 12580 Benicarló · Tel. 964 475 811 · Fax 964 825 002



Nivell Puntuació

A1 o equivalent 0,05

A2 o equivalent 0,10

B1 o equivalent 0,20

B2 o equivalent 0,30

C1 o equivalent 0,40

C2 o equivalent 0,50

El Tribunal,  si  escau, podrà entrevistar  les persones 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 fins un màxim de 10 punts.

En cas d'empat, en la puntuació final, es donarà preferència a les persones aspirants que hagen
obtingut major puntuació en l'apartat d'experiència i així successivament, seguint l'ordre dels mèrits
assenyalats en el supòsit de persistir l'empat. Finalment, es donarà preferència als aspirants de
major edat.

SISENA.- 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  Benicarló  i  de
l'Organisme autònom, i/o en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015,
de data 01 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

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 els Taulers dels centres dependents de l'OACSE i en el WEB
de l'OACSE i de l'Ajuntament.

 
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. A l'hora de valorar, no es tindrà en compte cap altre mèrit que els
aportats en el moment de la presentació de la sol·licitud de participació. 

La instància s'acompanyarà de la següent documentació:

1. Fotocopia compulsada del DNI.
2. Justificant abonament de taxes.
3. Titulació exigida en la convocatòria.
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4. Certificat de condició legal de persona amb discapacitat, si procedeix.
5. Documents originals o fotocòpies compulsades que acrediten els mèrits enumerats

en el currículum adjuntat a la instància per a la seua valoració

No es tindrà en compte cap altre mèrit que els al·legats en aquest moment.

SETENA.- 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  al  Tauler
d'anuncis i  a la Pàgina WEB de l'OACSE (www.oacse.org) i  de l'Ajuntament i es concedirà un
termini de 2 dies hàbils per a l'esmena de defectes dels aspirants exclosos. No obstant això, els
errors de fet podran esmenar-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.

VUITENA.- 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 A2 22 €

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.

NOVENA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR.
El Tribunal Qualificador, estarà format pels següents membres, tots ells, inclòs el secretari amb veu
i vot.

• President o presidenta:  Un funcionari  o personal laboral  fixe de l'OACSE o de
l'Ajuntament, de titulació igual o superior a l'exigida.

• Secretari o secretària: El de l'OACSE o funcionari en qui delegue amb veu i vot.
• Vocals: funcionaris, tots ells amb titulació igual o superior a l'exigida.

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
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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 23 i 24 de la vigent Llei 40/2015 ,d'01 d'octubre de règim jurídic del sector 
públic.
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.

DESENA.-  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 fase de concurs. 
La borsa tindrà un període de vigència un màxim de quatre anys.

ONZENA.- 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.  

DOTZENA.-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 la relació dels aspirants aprovats amb
expressió del seu nom, cognoms i DNI.

TRETZENA.- RECURSOS
Contra les presents bases i els seus actes d'execució, que són definitius en via administrativa
podrà interposar-se potestativament recurs de reposició previ al contenciós administratiu davant
del mateix òrgan que va dictar l'acte en el termini d'un mes des del següent al de la publicació de
l'acte  segons  disposa  l'article  123  i  124  de  la  llei  39/2015,  de01  d'octubre,  del  Procediment
Administratiu  comú  de  les  Administracions  Públiques,  o  bé  directament  recurs  contenciòs-
administratiu en el Jutjat Contenciós Administratiu del domicili del demandant o de la seu de l'òrgan
que va dictar l'acte en el termini de dos mesos a partir del següent al de la publicació del mateix.

Contra  els  actes  del  Tribunal  podrà  interposar-se  recurs  d'alçada  davant  la  Presidència  en  el
termini d'un mes, a partir de l'endemà al de la publicació del corresponent acord del Tribunal.

CATORZENA.- PUBLICACIÓ
La present convocatòria es farà pública en els taulers dels centres de l'OACSE,  Tauler d'anuncis
de l'OACSE, Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, Servef, Web de l'OACSE (www.oacse.org) i Web de
l'Ajuntament de Benicarló (www.ajuntamentdebenicarlo.org) i qualsevol altre mitjà de difusió
pública.

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 els Taulers dels centres dependents de l'OACSE i
en el WEB de l'OACSE i de l'Ajuntament.

Tercer.- Fer  pública  la  present  convocatòria  en els  taulers  dels  centres  de  l'OACSE,  Tauler
d'anuncis de l'OACSE, Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, Servef, Web de l'OACSE (www.oacse.org)
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i Web de l'Ajuntament de Benicarló (www.ajuntamentdebenicarlo.org) i qualsevol altre mitjà de
difusió pública.»

El que es publica per als efectes procedents.

Benicarló, 5 d’octubre de 2018
La Presidenta delegada

(D.A.26.06.2015) 

Filomena N.Agut Barceló
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