LORENZO PÉREZ SARRIÓN, SECRETARI GENERAL DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA,
CERTIFIQUE: Que el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió celebrada el dia
23 d’octubre de 2020, va adoptar, entre altres, l'acord següent:
“Cobertura temporal del lloc de treball núm. 25 del grup de places d’auditors o
auditores, mitjançant el procediment de millora d’ocupació. Aprovació de les bases
El lloc de treball núm. 25, del grup de places d’auditors o auditores, ha quedat vacant. La
cobertura definitiva de la plaça es realitzarà, després de la seua inclusió en la
corresponent oferta pública d’ocupació, mitjançant la convocatòria d'un concurs
oposició, torn de promoció interna, entre personal pertanyent al grup de places de
tècnics o tècniques d'auditoria de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb l’article
28.4 de les Normes per a la provisió de llocs de treball de la Sindicatura de Comptes de
la Comunitat Valenciana i la baremació de mèrits (BOCV núm. 217, de 20.10.2017).
La cobertura definitiva de la plaça vacant d'auditor comporta una tramitació llarga,
especialment en l'actual situació de pandèmia produïda pel Covid 19. D5avant d’aquesta
situació, el secretari general ha proposat procedir a la cobertura temporal de la vacant
fins a la seua cobertura definitiva, de manera que es puga mantindre l'actual estructura
dels equips d'auditoria i així complir amb els treballs de fiscalització.
El Reglament pel qual e5s regula la cobertura temporal de llocs de treball de la
Sindicatura de Comptes, aprovat per acord del Consell de data 20 de juliol de 2017
(DOGV núm. 8094, de 28.07.2017), estableix en el seu article 1r que en el cas de produirse una vacant que, a proposta de la Secretaria General, haja de ser temporalment coberta,
el Consell de la Sindicatura de Comptes, sentit el Consell de Personal, acordarà si escau
la seua cobertura temporal mitjançant el nomenament que procedisca, segons el que es
preveu en el dit Reglament.
L'article 7é de l'esmentat Reglament regula les bosses de millora d’ocupació, i a tal efecte
estableix que, quan per a una determinada vacant no existiren bosses d’ocupació
temporal derivades de proves selectives, o aquestes s'hagueren esgotat, el Consell de la
Sindicatura, a proposta de la Secretaria General, recorrerà a la celebració d'unes proves,
de caràcter preferentment pràctic, relacionades amb les funcions de la vacant, entre el
personal funcionari de carrera de la Sindicatura de Comptes que reunisca els requisits
exigits per al lloc a cobrir. A la puntuació obtinguda en les esmentades proves, en el cas

de ser superades, se sumarà la resultant del barem que haja regit per a la convocatòria
de l'últim concurs oposició celebrat per a la cobertura de places a les quals estiguen
adscrits els llocs a cobrir temporalment. En cas que no n’hi haguera, s’aplicarà el barem
inclòs en les normes de provisió de la Sindicatura. El barem tindrà un incidència del 40 %
sobre la puntuació final màxima.
Per tot això, el Consell, a la vista de la proposta d’acord, així com de les bases per a
aquesta cobertura temporal, sentit el Consell de Personal, per unanimitat, ACORDA:
1) Cobrir temporalment la vacant que s’ha produït en el lloc de treball núm. 25 del
grup de places d’auditors o auditores.
2) Per a la cobertura temporal de la vacant s'acudirà al procediment de millora
d'ocupació previst en l'art. 7 del Reglament de 20 de juliol de 2017, les bases del
qual s'aproven en els termes recollits en l'Annex que s’adjunta al present Acord.
3) Amb els aspirants que superen aquest procediment es constituirà una borsa de
treball, la vigència de la qual romandrà fins que es constituïsca una nova borsa
d'ocupació derivada de la convocatòria d'un nou concurs oposició per a la
cobertura definitiva de places d’auditor/a, de conformitat amb les previsions
contingudes en el Reglament que regula la cobertura temporal de llocs de treball
de la Sindicatura de Comptes.”
I perquè conste i s'unisca a l'expedient corresponent, estenc aquest certificat a València,
en la data de la signatura electrònica.

