
BASES  DEL  PROCÉS  SELECTIU  PER  A    LA   CONSTITUCIÓ  D'UNA  BO  S  SA  DE  TREBALL  
D'EDUCADORS/AS SOCIALS 

MODIFICACIÓ  BASE  TERCERA  (TITULACIÓ)  I  OBERTURA  NOU  TERMINI  PRESENTACIÓ  DE
SOL·LICITUDS

Objecte
La constitució d'una bossa d'Educadors/as Social pel procediment de convocatòria pública, sistema de
concurs  oposició,  per  a  la  cobertura  de  vacants  produïdes  per  incapacitat  laboral,  accident  laboral,
acolliment,  adopció  o  qualsevol  altra  causa  derivada  dels  permisos,  llicències  o  situacions  legalment
contemplades.
El lloc s'enquadra en l'Administració Especial, grup A2, amb la jornada completa i retribucions que estableix
la *RPT de l'Ajuntament per a llocs de similars característiques.

Requisits
Per a ser admés a la realització de les proves selectives, els aspirants hauran de reunir els següents
requisits en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.

• Tindre la nacionalitat espanyola, nacional d'un Estat membre de la Unió Europea i en el supòsit de
persones estrangeres,  no comunitàries,  tindre permís  de treball  i  permís  de residència  legal  a
Espanya, en els termes establits en l'article 57 del TREBEP i L.O. 2/2000, d'11 de gener, sobre
drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.

• Tindre complits setze anys i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
• Titulació:  Diplomatura  o  Grau  en  Educació  Social  o  equivalent,  o  títol  universitari  amb

l'habilitació  a  la  qual  es  refereix  la  Llei  15/2003,  de  24  de  novembre,  de  la  Generalitat
Valenciana, de creació del col·legi oficial d'Educadors/as Socials de la Comunitat Valenciana,
degudament  acreditat  per  les  persones  aspirants,  mitjançant  certificació  o  homologació
expedida a aquest efecte per l'Administració competent en cada cas. Per a l'exercici de la
professió  d'educador/a  social  haurà  d'acreditar-se  l'obligatòria  col·legiació,  tal  com
determina l'article 3.2 de la Llei 1572003, de 24 de novembre.

• Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
• No  haver  sigut  separat  mitjançant  expedient  disciplinari  del  servei  de  qualsevol  administració

pública de l'Estat, comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat ni suspens
per a l'exercici de les funcions públiques.

No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública de
l'Estat, comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat ni suspens per a l'exercici de
les funcions públiques.
 
Termini de presentació instàncies
 Del dia 28 de novembre de 2022 al 02 de desembre de 2022 (tots dos inclusivament)

Forma i termini de presentació
Les instàncies sol·licitant prendre part en la present convocatòria es presentaran en el Registre General
d'Entrada d'aquest Ajuntament de 9,00h. a 14,00h., o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei
39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per  a  la  tramitació  en  forma presencial  es  posaran  a  la  disposició  de  les  persones  interessades  les
plantilles de la documentació corresponent en l'oficina d'Informació Municipal i Atenció Integral al Ciutadà
(im@c).
Aquells  que  presenten instància  en alguna  de  les  formes previstes  en el  citat  article  deuran,  a  més,
comunicar-ho al següent correu electrònic: personal@almussafes.org.

El termini de presentació d'instàncies serà de 5 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de l'anunci de la
convocatòria en el Butlletí de la Província de València, publicant-se íntegrament en la pàgina WEB de
l'Ajuntament i en el tauler d'edictes Municipal. 
Juntament amb la instància haurà de presentar-se el resguard de l'ingrés de la Taxa per concurrència a
proves selectives,  per import de 40 € que hauran de fer-se efectives mitjançant ingrés o transferència
bancària  al  compte d'aquesta Corporació  IBAN:  ES25 3058 2279 7127 2000 2935 –  CAJAMAR. En
l'ingrés s'haurà d'identificar el procés selectiu al qual s'opta, així com el nom de l'aspirant.

mailto:personal@almussafes.org


Admissió d'aspirants
Havent d'aportar juntament amb la instància els documents següents:

• Fotocòpia del DNI
• Justificant d'ingrés dels drets d'examen.
• Fotocòpia de la titulació acadèmica.
• Relació concreta i numerada dels mèrits a valorar (Annex III). 

No  es  presentarà  documentació  justificativa  dels  mateixos  juntament  amb  la  sol·licitud  de
participació  en el  procés selectiu,  solament  relació  d'aquests,  havent  de presentar-se  la  seua
justificació amb posterioritat, en cas de superar la fase d'oposició, segons el que es disposa en la
citada base. El contingut d'aquesta relació serà vinculant, sense que puga valorar-se cap mèrit no
indicat en aquesta. En cas de presentar-se la relació de mèrits una vegada finalitzat el termini de
presentació de sol·licituds, els mateixos no podran ser valorats. 

•  Formulari d'acte-baremació (Annex IV), emplenat tenint en compte les puntuacions establides en
la base dotzena.

• Projecte  d'intervenció  comunitària  relacionat  amb  algun  dels  temes  de  l'Annex  I.  Tindrà  una
extensió màxima de 4 folis *Din A-4 mecanografiats a una cara, amb lletra Arial *nº10, i espai 1’5.

Contactes
 • im@c - Informació Municipal i Atenció Integral al Ciutadà
 informació@almussafes.org  96 178 20 50

Normativa
• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques


