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BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Ajuntament de L’Olleria
Edicte de l’Ajuntament de L’Olleria sobre modificació de
les bases reguladores del procés selectiu d’una plaça
d’auxiliar administratiu.
EDICTE
Per resolució d’Alcaldia numero 2019/31 de data 14-01-2019, s’ha
aprovat modificar la base segona de les bases reguladores del procés
selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’Auxiliar Administratiu-recaptació; aprovades per decret 2018/1976, de data 21-122018, i publicades en el Butlletí Oficial de la província numero 5 de
data 8-1-2019, quedant redactades com segueix:
Base Segona. Requisits de les persones aspirants
Les persones que participen en la present convocatòria hauran de
posseir els següents requisits en la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds i mantindre’ls fins a la incorporació efectiva i durant l’exercici del lloc de treball mentre es troben en servei
actiu, establits amb caràcter general en els articles 56 del Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic i 135 del RDL 781/1986, de 18
d’abril, del text refós de les disposicions vigents en matèria de règim
local, i en la seua aplicació serà necessari:
1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d’un estat membre
de la Unió Europea o d’algun estat al que siga aplicable la llibertat
de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i dels espanyols i de les persones nacionals
d’altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja
el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d’algun estat en els
quals siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre
que no estiguen separats de dret.
Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran
participar les persones descendents i les del seu cònjuge, menors de
vint-i-un anys o majors d’aquesta edat que visquen a les seues expenses.
2. Edat: tindre compliments setze anys i no excedir de l’edat màxima
de jubilació forçosa.
3. Titulació: estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent, o en condicions per a obtindre’l,
havent abonat els drets per a la seua expedició. En tot cas, l’equivalència
de titulacions haurà de ser aportada per qui participe en la present
convocatòria mitjançant certificació expedida a aquest efecte per
l’administració competent en cada cas. En cas de titulacions expedides a l’estranger haurà d’estar en possessió de la corresponent
credencial d’homologació.
4. Capacitat: posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de
les tasques pròpies de l’escala auxiliar administrativa.
5. Habilitació: 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 a l’accés a cossos o escales
funcionarials.
En cas que siga nacional d’un altre estat, a més, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos
termes l’accés a l’ocupació pública.
Tots els requisits enumerats en els apartats anteriors hauran de
posseir-se en el dia de finalització del termini de presentació de
sol·licituds i mantindre’ls fins al moment de la presa de possessió en
l’escala a la qual s’aspira.
L’Olleria, 14 de gener de 2019.—L’alcalde, Julià Engo Fresneda.
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