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BASES PER A LA CONVOCATORIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE
PERSONAL LABORAL TEMPORAL PER OBRA O SERVEI DETERMINAT
PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE MED-INA DEL CONSORCI DE LA
RIBERA

Primera. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte de la present convocatòria és la contractació de personal per a recolzar
en l’execució del projecte MED-InA (acrònim de Mediterranean Integrated Alliance on
Waste for Cities and Citizens) mitjançant concurs-oposició lliure, com a contractació
laboral temporal per obra ó servei determinat.
El projecte MED-InA té com a objectiu principal impulsar la economia circular a
pobles i ciutats del Mediterrani amb l’adopció de mètodes de baix cost per al tractament
dels residus municipals. El projecte MED-InA pretén implantar una política de “Zero
Residus” adaptada a les ciutats mediterrànies que fomente la reducció en la producció
de residus domèstics, la reutilització dels mateixos i, finalment, el seu reciclatge.
La finalitat és la realització de les tasques d’assessor/a que es contemplen en
el projecte europeu MED-InA finançat pel programa de cooperació ENI CBC MED de la
Unió Europea amb el número de referència de contracte A_B.4.2_0221.
El projecte MED-InA s’implanta al municipi de Carcaixent i té per objectiu
promoure bones pràctiques relacionades amb els residus entre la ciutadania
mitjançant l’assessorament personalitzat a un grup de ciutadans i ciutadanes del
municipi a qui es recomanaran bones pràctiques que deuen dur a terme i a qui es farà
un seguiment dels objectius aconseguits. En concret, el projecte pretén aconseguir una
reducció del volum de residus generats per la ciutadania promovent la reducció,
reutilització i el reciclatge de residus així com la correcta gestió d’aquests. En general,
el projecte promourà un comportament racional davant els reptes ambientals més
importants com són: energia, aigua i consum responsable.
L’assessor/a participarà en les activitats de captació de ciutadans/es mitjançant
la realització d’entrevistes porta a porta on hauran de passar un qüestionari tipus a les
persones entrevistades per involucrar-les al projecte MED-InA promogut per
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l’ajuntament de Carcaixent. A la segona part del projecte, a la fase d’acompanyament,
el personal assessor farà un seguiment, telefònic i a través de correus electrònics, de
l’evolució de les famílies participants. L’assessor/a també podrà realitzar altres activitats
necessàries i relacionades amb la mobilització de la ciutadania com ara: participació en
esdeveniments de promoció del projecte o lliurament de documents del projecte.
A més dels assessors/es, es pretén contractar una persona que actue com a
coordinador/a d’aquest grup. Aquesta persona actuarà com a contacte entre els grup
d’assessors/es i el Consorci de la Ribera.
Les persones seleccionades que no siguen contractades passaran a formar part
d’una borsa que es posarà en marxa en cas de necessitar reforçar el servei o substituir
els assessors/es contractats.
Les tasques de mobilització i seguiment de la ciutadania, en el marc del projecte
MED-InA, tenen una durada d’entre 18 i 20 mesos. Per eixe motiu, el Consorci de la
Ribera farà ús de la borsa en funció de la necessitat que el projecte MED-InA requerisca
en cada moment.
De forma preliminar, s’estima la necessitat de personal, en funció de les diferents
fases del projecte expressat en nombre de setmanes, de la següent manera:
Fase del projecte
Formació
Mailing
Captació
Acompanyament

Durada
setmanes
1
4
7
72

Nombre
d’assessors/es
7
0
7
3

Coordinador/a
1
1
1
1

Segona. REQUISITS DELS ASPIRANTS.
Els/les aspirants als llocs de treball enunciats, assessors/es i coordinador/a, hauran
de reunir els següents requisits:
A.
Tenir acomplits els 18 anys d’edat.
B.
Tenir la nacionalitat espanyola o ser membre de la Comunitat Europea o
d’aquells Estats als quals siga d’aplicació la lliure circulació de treballadors, en
els termes previstos en la llei estatal que regula aquesta matèria.
C.
Estar en possessió del títol de GRADUAT ESCOLAR, de SECUNDÀRIA
o equivalent. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s’haurà d'estar en
possessió de la credencial que acredite la seua homologació.
D.
Estar en possessió del CERTIFICAT DE CONEIXEMENTS ORALS o
CERTIFICAT DE GRAU ELEMENTAL expedits per la Junta Qualificadora de
Coneixements en Valencià. Si no es disposa de dit certificat, els/les candidats/es
podran demostrar la seua capacitat realitzant una prova sobre coneixements de
valencià per acreditar-ho.
E.
No patir cap malaltia o defecte que l’impedisca realitzar la tasca.
F.
No trobar-se en cap de les causes d’incompatibilitat o incapacitat per a
contractar amb l’Administració, no estar inhabilitat penalment per a l’exercici de
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funcions públiques, ni haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de
qualsevol administració o lloc de treball públic.
G. Haver abonat la taxa corresponent de les proves selectives: 7 euros. El
pagament de la taxa s’haurà de materialitzar mitjançant ingrés en el compte
bancari: BBVA, amb núm. de compte: ES75 0182 5941 4702 0150 0414, amb
indicació del concepte: Borsa Assessors/Coordinadors MED-InA.
Les persones aspirants tindran dret a la corresponent reducció, bonificació ó
exempció de les taxes segons allò disposat en l’Ordenança Fiscal Reguladora
publicada en el BOP nº 35 de data 19/02/2018.
Els/les aspirants que es presenten al lloc de coordinador/a haurà de reunir les següents
condicions, a més de les anteriors:
H.
Haver estat contractat a algun projecte de la convocatòria H2020-EE2014-3-MarketUptake, al tòpic ‘Consumer engagement for sustainable energy’
(per exemple, el projecte STEP BY STEP finançat per la Comissió Europea a
través del programa Horizon 2020 amb número de contracte 649733), i/o
projectes de les posteriors convocatòries de dit programa que s’hagen dirigit al
mateix tòpic.
Els requisits per a ser admès o admesa a les proves hauran de reunir-se en el moment
de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se durant tot el procés
selectiu fins el moment de la presa de possessió.
Tercera. PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES.
Les instàncies per a prendre part en les proves selectives es dirigiran a la Sr. President
del Consorci de la Ribera i es presentaran a les oficines de l’Àrea d’Energia del Consorci
(c/ de la Safor, 22, d’Algemesí) o a la Mancomunitat de la Ribera Alta (c/ dels Tarongers,
116 d’Alzira) de dilluns a divendres en horari de 9 a 14 hores. En qualsevol cas, es
podran presentar les instàncies de forma electrònica a través de la seu electrònica del
Consorci
(https://consorcidelaribera.sedipualba.es/catalogoservicios.aspx?area=&ambito=1).
El termini de presentació d’instàncies serà el següent:
a. Coordinador/a: Des de les 9 hores del dia 8 de març de 2021 fins a les 14 hores
del dia 12 de març de 2021.
b. Assessors/es: Des de les 9 hores del dia 15 de març de 2021 fins a les 14
hores del dia 23 de març de 2021.
Els aspirants manifestaran a la seua instància que reuneixen tots i cadascun dels
requisits exigits en la base segona, i acompanyaran els següents documents:
1.
Còpia del D.N.I. o equivalent;
2.
Currículum, en què s’acrediten els mèrits al·legats.
3.
Justificant pagament de les taxes de la borsa de treball. En cas de
reducció, bonificació ó exempció, caldrà adjuntar els certificats acreditatius
previstos.
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Quarta. ADMISSIÓ D’ASPIRANTS.
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies de cadascuna de les dos tipologies de
llocs de treball oferts, per la Presidència es dictarà una resolució en la qual es declararà
aprovada la llista d’admesos i exclosos. L’esmentada resolució es publicarà en la pàgina
web del Consorci de la Ribera (https://consorcidelaribera.com) i a la web del portal
d’ocupació de Carcaixent (https://carcaixent.portalemp.com/). En la mateixa figurarà la
designació nominal dels membres integrants del Tribunal d’avaluació i els seus suplents,
així com qualsevol incidència que pogués produir-se respecte del calendari d’actuacions
previstes.
Així mateix, s’indicarà la data i hora fixada per la realització de la prova de coneixements
de valencià en el cas que el/la candidat/ata no acredite eixos coneixements mitjançant
un títol oficial.
Cinquena. TRIBUNAL
El Tribunal Qualificador de les proves selectives estarà constituït pels següents
membres:
1.
PRESIDENT: El Director de l’àrea d’energia del Consorci de la Ribera. Suplent:
Tècnic/a de l’àrea d’energia del Consorci de la Ribera;
2.
SECRETARI: Secretari del Consorci de la Ribera. Suplent: Tècnic/a de l’àrea
d’energia del Consorci de la Ribera o dels municipis de l'àmbit del Consorci de la Ribera.
3.
VOCALS: 1 Tècnic/a de l’àrea d’energia del Consorci de la Ribera i/o Tècnic/a
de l’Agència de Col·locació de l’ajuntament de Carcaixent o dels municipis de l'àmbit del
Consorci de la Ribera. 2 administratius/ves i/o tècnics/ques del Consorci de la Ribera,
de l’ajuntament de Carcaixent o dels municipis de l'àmbit del Consorci de la Ribera.
El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels
seus membres o suplents, i quedarà integrat pels suplents respectius, que
simultàniament amb els titulars s’hauran de designar.
Sisena. SISTEMA SELECTIU
El sistema selectiu constarà de les següents fases: fase prèvia, prova pràctica i
concurs.
La fase prèvia serà una fase obligatòria i eliminatòria que consistirà en l’acreditació de
coneixements de valencià per aquells aspirants que no disposen de cap títol acreditatiu
de coneixements de valencià. La prova sobre coneixements serà equivalent a la prova
de nivell oral de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. La prova es
qualificarà A Apte/a i N no Apte/a.
L’Acta del tribunal Qualificador amb la relació dels aspirants que reuneixen els requisits
per passar a la fase de prova pràctica serà publicada en la pàgina web del Consorci de
la Ribera i/o a la web de l’Agència de col·locació de l’ajuntament de Carcaixent. En
aquesta relació constarà el dia i hora per a la realització de la prova pràctica, sense
perjudici que els candidats i candidates poguessen ser convocats per altres mitjans que
haja establert el Tribunal Qualificador.
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A continuació es portarà a terme la fase de prova pràctica on s’avaluarà l’aptitud dels
aspirants en relació a les característiques del lloc de treball d’acord amb el barem que
s’estableix en l’apartat A de la base setena d’aquest document.
Setena. CELEBRACIÓ DE LES PROVES
Una vegada realitzada la fase prèvia, el tribunal qualificador publicarà l’acta amb la
relació dels aspirants que passen a la fase prova pràctica a la pàgina web del Consorci
de la Ribera i l’Ajuntament de Carcaixent eixe mateix dia.
En aquesta relació constarà el dia i hora per a la realització de la fase de prova pràctica,
que tindrà lloc al Espai de Desenvolupament Local de Carcaixent i/o a la seu de l’Àrea
d’Energia del Consorci de la Ribera.
A. OPOSICIÓ - FASE PROVA PRÀCTICA: màxim 5 punts
Aquesta fase consistirà en l’avaluació de l’aptitud dels aspirants en relació a les
característiques del lloc de treball.
Es publicarà un calendari amb l’orde d’actuació dels aspirants. La no presentació el dia
i hora citat, suposarà, llevat de causes justificades acreditades i valorades pel tribunal,
l’exclusió del procediment de selecció.
En aquesta prova practica s’efectuaran els següents exercicis i es valoraran els
següents coneixements:

Primera part: Expressió oral, es realitzarà una prova pràctica de lectura
del qüestionari tipus i s’avaluarà la fluïdesa i habilitat per conduir el qüestionari.
Es plantejaran alternatives de respostes dels possibles interlocutors, valorant-se
la adequada capacitat per conduir els qüestionari - Màxim 2 punts;

Segona part: Habilitat dels aspirats en l’ús de la tableta donat que serà la
seua eina de treball – Màxim 1 punt;
A més de la prova pràctica es realitzarà una entrevista personal per conèixer les
motivacions dels/ de les candidats/es. Així mateix, es valorarà la seua adaptació a les
característiques del lloc de treball mitjançant els coneixements acadèmics previs i els
coneixements en el àmbit territorial d’actuació del projecte. La puntuació màxima de
l’entrevista és de 2 punts.
Els/les 20 candidats/es que obtinguessen major puntuació a la fase de prova pràctica,
passaran a la fase de concurs.
A continuació es donarà un termini de 3 dies hàbils per presentar els mèrits a valorar
inclosos al currículum vitae presentat. A més, els/les candidats/es aportaran el document
d’autobaremació.
Respecte els candidats/es que es present al lloc de treball de coordinador/a, passaran
a la fase de concurs tots/es els/les aspirants.
L’Acta del tribunal Qualificador amb la relació dels aspirants que passen a la fase de
concurs serà publicada en la pàgina web del Consorci de la Ribera i/o a la web de
l’Agència de col·locació de l’ajuntament de Carcaixent.
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B. FASE CONCURS: màxim 5 punts
La fase concurs estarà destinada a la valoració dels mèrits inclosos en el Currículum
dels candidats i les candidates per part del Tribunal Qualificador. Els mèrits al·legats
però no justificats documentalment o justificats de manera insuficient, no seran atesos.
Els aspirants acompanyaran els següents documents:
1.
Còpia del títol de Graduat Escolar o equivalent i/o títol superior.
2.
Còpies de les certificacions i dades que s’aporten al currículum vitae. Els
contractes de treball no es valoraran si no van acompanyants de la corresponent
vida laboral emesa per la Tresoreria de la Seguretat Social o certificats
d’empresa. El tribunal podrà demanar els originals de tots els documents
presentats per tal de comprovar la seua autenticitat.
3.
Còpia del certificat de coneixements de valencià elemental expedit per la
Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià o entitat qualificadora
equivalent. Qui haja participat a la prova de capacitació de la fase prèvia no
caldrà que aporte cap documentació.
4.
En el cas d’optar al lloc de treball de coordinador/a, el/la candidat/ta haurà
d’acreditar adequadament, a través de contractes i/o la vida laboral, la seua
participació a algun projecte de la convocatòria H2020-EE-2014-3MarketUptake, al tòpic ‘Consumer engagement for sustainable energy’ (per
exemple, el projecte STEP BY STEP finançat per la Comissió Europea a través
del programa Horizon 2020 amb número de contracte 649733), i/o projectes de
les posteriors convocatòries de dit programa que s’hagen dirigit al mateix tòpic.
La valoració de mèrits es portarà a terme com es mostra a continuació:
1. DOMINI DEL VALENCIÀ (màxim 1 punt)
Els coneixements en valencià seran valorats conforme als títols expedits per la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià o d’altra entitat equivalent, a raó de:
Nivell Mitjà
0.5 punts
Nivells superiors
1 punt
La prova de valencià que es realitzarà només servirà per acreditar els coneixements
orals o elementals, per la qual cosa no suposarà cap punt a la fase de concurs.
2. FORMACIÓ REGLADA (màxim 2 punts).
Estar en possessió del títol de:
Cicle formatiu de grau mitjà............................................0.75
Batxillerat, Cicles formatius de grau superior.................1
Llicenciatura, Diplomatura o equivalent.........................2
3. EXPERIÈNCIA LABORAL (màxim 2 punts).
Es valorarà l’experiència laboral en treballs d’atenció al públic o similars (venedor/a,
recepcionista, telefonista, etc.) a raó de 0.1 punt per mes treballat.
Els contractes de treball no es valoraran si no van acompanyants de la corresponent
vida laboral emesa per la Tresoreria de la Seguretat Social o certificats d’empresa.
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En el cas dels candidats/ates al lloc de coordinador, només es valorarà l’experiència
dels candidats/es en relació projectes de la convocatòria H2020-EE-2014-3MarketUptake, al tòpic ‘Consumer engagement for sustainable energy’ (per exemple, el
projecte STEP BY STEP finançat per la Comissió Europea a través del programa
Horizon 2020 amb número de contracte 649733), o qualsevol altre projecte de les
posteriors convocatòries de dit programa que s’hagen dirigit al mateix tòpic. Per això
hauran de presentar el/s contracte/es o la vida laboral que acredite la participació.
Vuitena. PUNTUACIÓ FINAL I FORMACIÓ DE LES BORSES
La puntuació final vindrà determinada per la suma de la valoració de la fase de prova
pràctica i de la fase de concurs de mèrits.
Les puntuacions atorgades es faran públiques a les pàgines web indicades anteriorment.
Finalitzat el procediment selectiu, es farà una llista ordenada de major a menor
puntuació dels aspirants que hagen superat les proves. Es cobriran les places
disponibles per aquells aspirants que queden en les primeres posicions. La resta
formaran la borsa de treball per cobrir les necessitats del Consorci de la Ribera en els
termes indicats a les bases.
Novena. CARÁCTER DE LA BORSA
La naturalesa de la borsa es repetitiva, no rotativa. En cas de procedir a la contractació,
s’atendrà sempre l’ordre de major puntuació dels aspirants i malgrat que haguera estat
contractat amb anterioritat en la mateixa borsa.
Aquells aspirants que renuncien al lloc de treball ofert sense justificació d’un contracte
de treball amb altra entitat causaran automàticament baixa en la borsa. S’aplicaran amb
caràcter supletori les normes generals reguladores de les borses de treball del Consorci
i Mancomunitat de la Ribera Alta.
La borsa de treball es mantindrà activa fins la finalització del projecte MED-InA.
Desena. CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL.
1. Funcions: Els/les assessors/es s’encarregaran de la captació de participants i
de l’acompanyament de les llars participants al projecte MED-InA a través de la
realització d’entrevistes porta a porta o telefòniques. Altres possibles tasques a
realitzar: repartiment de correspondència relacionada amb el projecte, participació
en esdeveniments de promoció del projecte, entre d’altres.
El/la coordinador/a s’encarregarà, principalment, de fer el seguiment i recolzar
els/les assessors/es. A més, si les necessitats del servei ho requereixen, podrà
realitzar les mateixes tasques assignades als assessors/es.
2. Durada: La durada màxima estarà en funció de les necessitats del servei. El
servei constarà, en general, de 2 mesos de captació de participants i 18 realitzant
tasques d’acompanyament.
3. Període de prova. Un mes, a comptar a partir de les sessions formatives.
4. Tipus de contracte. Contractació laboral temporal per a l’execució de
programes de caràcter temporal (article 10 i 11 del Real Decret Legislatiu 5/2015,
7

CONSORCI DE LA RIBERA

Código Seguro de Verificación: KFAA LKKD MZVZ CAL3 KEQY

Bases convocatòria selecció personal laboral_projecte MED-InA - SEFYCU 2595752
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://consorcidelaribera.sedipualba.es/

Pág. 7 de 10

Àrea d’ENERGIA
CONSORCI DE LA RIBERA

Edifici Polivalent Verge de la Salut
C/de la Safor, 22 - 46680 ALGEMESÍ (València)
Tel. 96 242 46 41 - Fax 96 241 41 72
energia@consorcidelaribera.com

EL SECRETARIO/A
JOSE JESUS RIBES FELIU
04/03/2021

FIRMADO POR

de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic). Article 15 Estatut dels Treballadors, Reial Decret 2720/1998, de
18 de desembre, pel que es desenvolupa l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors
en matèria de contractes de duració determinada. Llei 35/2010, de 17 de setembre,
de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball.
5. Jornada de treball i remuneracions: La jornada de treball s’estipula amb una
durada de 4 hores/dia. En tot moment es garanteix el salari mínim interprofessional.
No obstant això, en aplicació de les directrius del projecte europeu al que s’adscriu
el personal objecte d’aquesta selecció, la remuneració es basarà amb la consecució
de diferents objectius. El complement salarial per objectius està previst a l’article
26.3 del Real Decret Legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
La remuneració del personal anomenat assessor/a s’estableix, en funció dels
següents objectius a aconseguir en cadascuna de les fases del projecte:
I.
Repartiment d’informació i/o correspondència:
 Fins a 2000 cartes repartides a la setmana: 138,54 €/setmana (554,17
€/mes) brut.
 Més de 2000 cartes repartides a la setmana: 175,38 €/setmana (701,5
€/mes) brut.
II.
Entrevistes porta a porta:
 Fins a 40 entrevistes porta a porta a la setmana: 138,54 €/setmana
(554,17 €/mes) brut.
 Més de 40 entrevistes porta a porta a la setmana: 175,38 €/setmana
(701,5 €/mes) brut.
III.
Entrevistes telefòniques:
 Fins a 120 entrevistes telefòniques a la setmana: 138,54 €/setmana
(554,17 €/mes) brut.
 Més de 120 entrevistes telefòniques a la setmana: 175,38 €/setmana
(701,5 €/mes) brut.
Pel que fa a la persona contractada com a coordinador/a el seu principal objectiu
serà fer el seguiment i recolzar els assessors/es en el desenvolupament de les
activitats encomanades. La remuneració es basarà amb la consecució de diferents
objectius en aplicació de les directrius del projecte europeu al que s’adscriu el
personal objecte d’aquesta selecció, però garantint en tot moment el salari mínim
interprofessional. El complement salarial per objectius està previst a l’article 26.3 del
Real Decret Legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut dels Treballadors. La seua remuneració dependrà que els
assessors/es aconsegueixen els seus objectius, tal com es mostra a continuació:
I.
El grup d’assessors/es coordinats per la persona seleccionada:
 No aconsegueixen els objectius fixats: 175,38 €/setmana (701,5 €/mes)
brut.
 Aconsegueixen els objectius fixats: 227,99 €/setmana (911,95 €/mes)
brut.
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En el cas que, el coordinador/a, per necessitats del servei, haja de realitzar, total o
parcialment, les mateixes tasques que els assessors/es, la remuneració es basarà
també amb la consecució dels mateixos objectius, tal com es mostra a continuació:
II.
Repartiment d’informació i/o correspondència:
 Fins a 2000 cartes repartides a la setmana: 175,38 €/setmana (701,5
€/mes) brut.
 Més de 2000 cartes repartides a la setmana: 227,99 €/setmana (911,95
€/mes) brut.
III.
Entrevistes porta a porta:
 Fins a 40 entrevistes porta a porta a la setmana: 175,38 €/setmana (701,5
€/mes) brut.
 Més de 40 entrevistes porta a porta a la setmana: 227,99 €/setmana
(911,95 €/mes) brut.
IV.
Entrevistes telefòniques:
 Fins a 120 entrevistes telefòniques a la setmana: 175,38 €/setmana
(701,5 €/mes) brut.
 Més de 120 entrevistes telefòniques a la setmana: 227,99 €/setmana
(911,95 €/mes) brut.
La jornada de treball serà de 4 hores/dia durant 5 dies a la setmana. Malgrat això, l’horari
i els dies de treball s’adaptaran a les necessitats del servei.
Les persones contractades desenvoluparan la seua activitat a la seu de l’àrea d’energia
del Consorci de la Ribera o en qualsevol de les instal·lacions de les mancomunitats que
integren el Consorci de la Ribera i/o els ajuntaments mancomunats, així com les seus
que per a l'execució del projecte s'establisquen, sense perjudici dels desplaçaments que
siguen necessaris per a l’execució del treball.
Onzena. PUBLICITAT
Les presents bases seran publicades en la web del Consorci de la Ribera i a la de
l’ajuntament de Carcaixent.
Dotzena. INCIDÈNCIES. IMPUGNACIÓ.
El tribunal queda facultat per a resoldre tots els dubtes que es presenten i prendre els
acords necessaris per al bon ordre del sistema selectiu en tot allò no previst en aquestes
bases.
La present convocatòria, bases i actes administratius que es deriven de la mateixa,
podran ser impugnades pel interessats en la forma i terminis previstos en la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Amb caràcter supletori i sempre que siga compatible, s’aplicaran les normes generals
reguladores de les borses de treball del Consorci de la Ribera i de la Mancomunitat de
la Ribera Alta.
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DILIGÈNCIA. Estes bases han sigut aprovades per Resolució de Presidència de data 4
de març de 2021.

Algemesí, en la data de la signatura electrònica. El Secretari del Consorci de la Ribera,
José Jesús Ribes Feliu.
Document signat electrònicament. Codi de verificació al marge.
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