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ANUNCI DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES BASES PER A LA FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL 
DE TÈCNICS SUPERIORS EN ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES I NFORMÀTICS EN XARXA 
DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA.  

Per la Presidència de la Mancomunitat amb data 17 de setembre de 2018, s'ha aprovat la següent 

resolució que es transcriu literalment: 

 

"Txema Peláez Palazón, President de la Mancomunitat de la Ribera Alta, en exercici de les facultats i les 

obligacions que la legalitat em confereix en eixa condició, i atenent les següents consideracions: 

Per resolució de la Presidència de data 30/07/2018, s'aprovà l'expedient i les bases de la convocatòria i 
selecció de personal per a la formació d'una borsa de treball de Tècnics Superiors en Administracions de 
Sistemes Informàtics en Xarxa.  

Les bases aprovades preveien que, com és el més normal en els processos de selecció,  l’acreditació de 
comptar amb la titulació requerida es fera amb posterioritat al procés de selecció i constitució de la borsa, en 
el moment d’oferir un nomenament als integrants de la borsa. 
 

La titulació requerida és la de Tècnic Superior Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa. En les bases 
es preveu que, en el cas de pretendre al· legar-ne una altra titulació diferent, les persones interessades han 
d’aportar l’acreditació de l’equivalència d’eixa altra titulació amb la requerida. 

  
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies s’observa que malgrat no ser això preceptiu, la major part 
dels aspirants a integrar-se en la borsa han aportat la documentació amb la que pretenen acreditar que 
compten amb la titulació requerida en les bases. Molts dels aspirants aporten documentació relativa a 
titulacions diferents a la requerida sense aportar acreditació de l’equivalència. 

 

Això ens porta a concloure que molts dels aspirants no compten, en realitat, amb la titulació requerida (o 
titulació equivalent) i que la seua participació en el procés no té sentit, posat que, en el cas de superar el 
procés de selecció, no podrien ser nomenaments com a empleats d’esta Mancomunitat per NO comptar amb 
la titulació requerida. 

 

Es conclou així que procedeix modificar les bases, puntualment, en el sentit de resoldre prèviament, amb la 
resolució relativa als admesos i exclosos en el procés, en relació a l’acreditació de la titulació requerida per a 
participar en el procés selectiu. Eixa modificació no afecta a terceres persones (es farà sense un nou termini 
per a la presentació de sol·licituds) i no afecta negativament als aspirants presentats, puix el que fa es 
avançar l’esclariment d’una qüestió que, pareix ser, resulta conflictiva. 
 

Correspon resoldre a esta Presidència. 

 

RESOLC: 

 



 
Primer. Modificar, puntualment, les Bases del procés de constitució d’una borsa de treball de tècnics 

superiors en administració de sistemes informàtics en xarxa (loe), en el sentit de redactar el punt 5.1. de les 

bases en la següent forma: 

5.1. Sol·licituds:  

Els aspirants hauran de presentar sol·licitud en què declararan complir tots els requisits fixats en aquestes 

bases, adreçat a la Presidència. Es facilitarà model de sol·licitud. Hauran de presentar-la en el Registre 

General, al C/ Taronger, 116, d’Alzira, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 14 hores, o podran presentar-

se de la forma que determina l’article 16.4 de Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les AP. 

Cas de presentar-se la sol·licitud en dependències alienes a les d’aquesta Mancomunitat, s’haurà d’enviar 

obligatòriament al número de fax 962414172, a l’atenció del Departament de Personal, còpia de la 

instància en que conste el segell i data d’entrada del registre de l’organisme on s’haja presentat, abans que 

finalitze el termini de presentació de les instàncies. 

A la instància s’adjuntarà la documentació següent: 

a) Fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat. 

b) Justificant d’ingrés de la taxa per la participació en el procés. 

c) En el seu cas, còpia compulsada del Certificat de Coneixements del Valencià nivell B1 (elemental), expedit 

per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià o  certificat equivalent segons l’Ordre 7/2017 de la 

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i esport, o certificat acreditatiu d’haver superat en la 

Mancomunitat de la Ribera Alta idèntica prova en un termini no superior a quatre anys. Cas de no aportar-

se cap d’estos certificats, el/l’aspirant haurà de sotmetre’s a una prova obligatòria i eliminatòria de 

coneixements del valencià de nivell equivalent. 

d) Acreditació de comptar amb el títol de «Tècnic/a superior en Administració de Sistemes Informàtics en 

Xarxa». En cas d'aportar o al·legar titulació o documentació diferent a la requerida/exigida, però que 

l'aspirant entén que és equivalent, s'haurà d'aportar certificat o documentació oficial acreditativa de 

l'equivalència de la titulació al·legada, concretament, amb la titulació de «Tècnic/a superior en 

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa». 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’examinarà la documentació aportada pels aspirants i 

es requerirà als aspirants que no l’hagen presentat completa o que esta presente deficiències, perquè la 

completen/esmenen en el termini de 10 dies hàbils. En la resolució d’admissió /exclusió d’aspirants al 

procés es resoldrà, entre d’altres aspectes, respecte de l’acreditació per part dels aspirants de que 

compten amb la titulació requerida (o titulació equivalent). 

Segon. Requerir als aspirants a participar en el procés de selecció i constitució d’una borsa de Tècnics 

Superiors Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, que no ho han fet anteriorment (junt a la 

sol·licitud) perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils acrediten comptar amb la  titulació requerida (o 

titulació equivalent). 
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Relació dels aspirants, amb indicació de l’acreditació, o no, de la titulació requerida 

COGNOMS NOM 

ACREDITACIÓ 

SI/NO 

OBSERVACIONS 

BARBERA ROIG CESAR NO  Aporta titulació diferent a la requerida. 
NO acredita  equivalència 

BOLINCHES MONAGO LUIS SI Aporta concretament la titulació 
requerida 

CHORRO RIPOLL MIGUEL ANGEL NO  Aporta titulació diferent a la requerida. 
NO acredita  equivalència 

GASCO ESPARZA CLARA NO  Aporta titulació diferent a la requerida. 
NO acredita  equivalència 

GRIMALTOS RIBES VICENTE 
NO (requerit) NO ha aportat cap titulació. Amb la 

modificació es requereix la seua 
presentació en este moment. 

GUARNER MONZO JOSE ANTONIO NO Aporta titulació diferent a la requerida. 
NO acredita  equivalència 

LACAL CALATAYUD ANA MARIA 
NO (requerit) NO ha aportat cap titulació. Amb la 

modificació es requereix la seua 
presentació en este moment. 

LOZANO PEREZ FRANCISCO JAVIER 
NO (requerit) NO ha aportat cap titulació. Amb la 

modificació es requereix la seua 
presentació en este moment. 

MEDINA CABANELAS ARIEL ALEJANDRO 
NO (requerit) NO ha aportat cap titulació. Amb la 

modificació es requereix la seua 
presentació en este moment. 

 

Tercer. Publicar l'anunci d’aquest acord en el tauler d’edictes de la Mancomunitat de la Ribera Alta, pàgina 

web (www.manra.org)." 

El que es fa públic per a coneixement de tots els interessats, als efectes que presenten la documentació 
acreditativa de la titulació exigida en la convocatòria abans del 4 d'octubre de 2018 a les 14.00 hores. 
 
Alzira, 17 de setembre de 2018. 
 
 
El secretari 


