
 
 
GRUP C- ADMINISTRACIÓ ESPECIAL- TORN LLIURE 
SISTEMA SELECTIU 
 
El procediment de selecció serà el de concurs-oposició. 
 
A) FASE D’OPOSICIÓ 
Constarà de dos exercicis obligatoris i eliminatoris i un de voluntari i de mèrits: 
Primer exercici (obligatori i eliminatori). Constarà d’un test de quatre respostes 
alternatives, de les quals només una serà la correcta, i que versarà sobre els dos 
programes d’administració general i específic, que figuraran en l’annex II d’aquesta 
convocatòria. 
Els errors penalitzaran de la forma següent: 
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on: 
N = nota resultant 
A = nombre d’encerts 
E = nombre d’error 
d = nombre d’opcions per a cada pregunta 
n = nombre de preguntes 
El nombre de preguntes i el temps per a la realització de l’exercici seran fixats pel 
tribunal amb prou antelació. 
La valoració d’aquest exercici serà de 25 punts. Per aprovar-lo serà necessari obtenir-hi 
almenas 12,5 punts. 
Segon exercici (obligatori i eliminatori). Constarà de la resolució de dos exercicis 
pràctics a elegir entre tres proposats pel tribunal, relacionats amb el contingut del temari 
específic que figure en la convocatòria. La prova pràctica tindrà les característiques 
adequades a la funció que s’ha de desenvolupar en aquesta escala. Es podran realitzar 
amb mitjans informàtics (tractament de textos, fulls de càlcul, bases de dades i 
programes específics, segons els casos) que el tribunal considere oportú. En cas de 
laboratori, la prova pràctica podrà realitzar-se en aquest. Tot això serà anunciat en el 
moment de fer públics els resultats del primer exercici. 
 
La duració de l’exercici, la fixarà el tribunal amb prou antelació. 
 
La valoració total d’aquest exercici serà de 30 punts. Cadascun dels supòsits serà valorat 
de 0 a 15 punts, i per aprovar-lo caldrà obtenir-hi almenys 15 punts i no haver estat 
qualificat amb 0 punts en cap dels supòsits. 
 
Tercer exercici (voluntari i de mèrits). Tindrà per objectiu valorar el coneixement d’una 
llengua comunitària. L’opositor haurà d’indicar l’opció d’aquest exercici en l’imprès de 
sol·licitud de participació de les proves. La llengua de què es realitze l’exercici no podrà 
ser valorada com a mèrit. 
Aquest exercici es valorarà de 0 a 5 punts. 
 



 
 
 
 
 
 
B) FASE DE CONCURS: 
Se valoraran els mèrits del currículum dels y les aspirants d’acord amb el barem que 
s’assenyala a continuació, aquest mèrits els hauran de posseir els aspirants en la data de 
publicació d’aquesta convocatòria. La puntuació obtinguda en la fase de concurs se 
sumarà a l’obtinguda en la fase d’oposició per a elaborar l’ordre definitiu dels 
concursants aprovats. 
 
a) Treball desenvolupat en l’administració. Es valorarà fins un màxim de 32 punts 
el treball 
desenvolupant en qualsevol administració pública en cossos o escales iguals o distintes 
del de les activitats funcionals de les places convocades, en qualsevol i a través de 
qualsevol tipus de relació jurídica (administrativa o laboral), a raó de: 

• 0,30 punts per mes complet de serveis prestats en llocs de treball de la mateixa 
escala dels llocs de treball convocats de la Universitat de València. 
• 0,15 punts per mes complet de serveis prestats en llocs de treball distints dels 
de l’apartat anterior i desenvolupats en la Universitat de València. 
• 0,075 punts per mes complet de serveis prestats en qualsevol lloc de treball 
desenvolupat de qualsevol Universitat Pública. 
• 0,0375 punts per mes complet de serveis prestats en qualsevol lloc de treball 
desenvolupat de qualsevol altra Administració Pública. 

 


