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Proposta d’acord 
 
Punt 2.8. Ajust de les bases generals de funcionament de les borses de selecció de personal de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta  
 
Ateses les següents consideracions: 
 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta va aprovar per Junta de Govern celebrada el dia 5 d’octubre 
de 2018, unes bases generals per als processos selectius de places de personal funcionari de carrera 
i laboral fix vacants en la plantilla, així com per als processos selectius de personal funcionari interí 
i contractat laboral temporal de la Mancomunitat de la Ribera Alta.   
 
2. S’estima necessari a la vista de la jurisprudència existent sobre les puntuacions dels exàmens de 
les convocatòries, ajustar les bases generals introduint una modificació al respecte.  
 
3. Els serveis de la Mancomunitat han confeccionat una proposta de modificació de les bases 
generals. 
 

Aquesta modificació, ha sigut aprovada per la Mesa la Mesa General de Negociació dels Empleats 

públics de la Mancomunitat de la Ribera Alta en data 11 de juny de 2020. 

4. Cal donar aprovació a la modificació de les bases. 
 
 
Es sotmet a consideració de la Junta de Govern la següent proposta d’ACORD: 
 
Primer. Aprovar la modificació, puntual, de les "Bases generals per als processos selectius de places 
de personal funcionari de carrera i laboral fix vacants en la plantilla de la Mancomunitat de la Ribera 
Alta" i les "Bases generals del processos selectius de personal funcionari interí i contractat laboral 
temporal de la Mancomunitat de la Ribera Alta".   
 
A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, de les bases 
aprovades. 
 
Segon. Publicar el text íntegre de les bases aprovades i modificades en el Butlletí Oficial de la 

Província de València, al Tauler d’Edictes i en la pàgina web de la Mancomunitat. 

 
Alzira, juny 2020 

El President 

 


