
 

DILIGÈNCIA: Per a fer constar que el Consell, en la reunió de data 23 de març de 2022, ha 
aprovat les presents bases del procés per a la cobertura temporal de llocs de treball de 
tècnic de gestió auditora de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 

El secretari general,  

Data i signatura segons codificació adjunta 

 

 

 

 

 

 

Bases del procés per a la cobertura temporal de llocs de treball de tècnic de 
gestió auditora de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 

Primera. Llocs convocats 

Llocs de gestió auditora. En la data de constitució d’aquesta borsa, els llocs que es troben 
sense ocupar són els següents: 49, 57, 58, 60, 74 i 75. 

Segona. Requisits dels participants 

Per a participar en la prova serà necessari posseir algun dels requisits següents: 

1. Torn de millora d’ocupació: ser funcionari de carrera de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana i estar en possessió de la titulació acadèmica necessària per a accedir 
al subgrup A2. 

2. Torn d’aprovats de la primera part del primer exercici de la convocatòria 02/2019 (DOGV 
i BOCV de 28.06.2019): figurar en la llista d’aprovats d’aquesta prova relativa al concurs 
oposició convocat per a cobrir tres places d’ajudant d’auditoria, en llocs de treball 
corresponents a la modalitat de corporacions territorials i altres ens públics, del subgrup 
A2, sector d’administració general. Aquests aspirants són els inclosos en l’anunci del 
tribunal de data 29 de juny de 2021. 
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Tercera. Model, lloc i termini de presentació d’instàncies 

1. Els qui estiguen interessats a participar en aquest procés de cobertura temporal han 
d’omplir el model d’instància que s’adjunta a aquesta convocatòria. 

2. Així mateix, s’adjuntarà a la sol·licitud un currículum, que consistirà en una relació dels 
mèrits que s’al·leguen per a la fase de concurs, i que es realitzarà seguint l’ordre previst en 
el barem que figura en la base quarta d’aquesta convocatòria. L’acreditació dels mèrits 
relacionats en el barem no es realitzarà fins al moment previst en la base 5.2 d’aquesta 
convocatòria.  

3. La presentació de sol·licituds es farà: 

- Telemàticament: es presentaran a través del registre electrònic general de l’AGE 
(https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do). 

En “Dades de la sol·licitud” se seleccionarà com a “Organisme destinatari” la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana (dins del nivell d’Administració “Altres institucions”) i 
en l’assumpte de la sol·licitud s’indicarà el nom i el número de la convocatòria per a la qual 
es concursa. S’adjuntarà a la sol·licitud l’annex II i els documents acreditatius dels mèrits, 
tot això en format PDF. 

- Presencialment: es presentaran en el registre d’entrada d’aquesta institució o bé en 
qualsevol dels registres i oficines públiques a què es refereix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Si les 
sol·licituds es presenten a través de les oficines de correus, han d’anar en sobre obert per 
a ser datades i segellades pel personal funcionari corresponent abans de ser certificades. 

4. El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils comptadors des de 
l’endemà de la publicació d’aquestes bases en el tauler d’anuncis i en el web de la 
Sindicatura de Comptes. Als aspirants que hi concórreguen pel torn d’aprovats de la 
primera part del primer exercici de la convocatòria 02/2019 se’ls notificarà personalment, a 
través de la plataforma SEFFYCU, del començament d’aquest procés. 

Quarta. Procés de cobertura temporal 

El procés de cobertura temporal consistirà en dues fases. 

1. Primera fase. Realització d’una prova: 

La primera fase consistirà en la realització d’una prova de caràcter eminentment pràctic, 
consistent en un supòsit d’auditoria i/o comptabilitat que contindrà qüestions relacionades 
amb el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. L’exercici tindrà una duració 
de dues hores, es qualificarà amb 65 punts i serà necessari per a superar-lo obtindre 
almenys 32,5 punts. Només passaran a la fase següent els qui hagen superat aquest exercici. 
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2. Segona fase. Baremació de mèrits: 

La segona fase consistirà en la qualificació dels mèrits dels aspirants segons el barem que 
ha regit per a l’últim concurs oposició convocat per a la cobertura de places d’ajudants 
d’auditoria i que es reprodueix a continuació (convocatòria 02/2019). 

Els mèrits al·legats pels participants s’han d’haver obtingut o computat fins a la data de 
finalització del termini de presentació d’instàncies. 

La puntuació màxima en la fase de concurs serà de 35 punts, que es distribuiran d’acord 
amb el barem següent: 

A) Experiència professional. Aquest concepte es valorarà fins a un màxim de 20 punts, 
d’acord amb els criteris següents: 

1. Per cada mes complet de servei en actiu en òrgans de control extern de les 
administracions públiques exercint llocs de treball del grup A2 o superior, 
directament relacionats amb la fiscalització i auditoria externes del sector públic: 
0,16 punts. 

2. Per cada mes complet de servei actiu en òrgans de control extern i en 
administracions i institucions públiques exercint llocs de treball no previstos en 
l’apartat anterior, amb funcions directament relacionades amb la fiscalització i 
auditoria del sector públic: 0,13 punts. 

3. Per cada mes complet de servei en actiu en les administracions i institucions 
públiques o òrgans de control extern exercint llocs de treball no inclosos en els dos 
subapartats anteriors: 0,11 punts. 

4. Per cada mes complet de servei actiu en societats públiques mercantils i fundacions 
públiques, o en el sector privat, en llocs de treball amb funcions directament 
relacionades amb l’auditoria: 0,11 punts. En el torn de promoció interna aquest 
apartat no serà valorat. 

B) Formació. Aquest concepte es valorarà fins a un màxim de 15 punts, d’acord amb els 
criteris següents: 

1. Titulació acadèmica: màxim 6 punts 

Per cada titulació acadèmica de nivell igual o superior a l’exigida per a pertànyer al 
subgrup A2, exclosa la que servisca per a això: 3 punts. A aquest efecte es puntuarà 
el nivell més alt de titulació acreditada, entenent que s’hi inclouen aquelles altres 
titulacions necessàries per a la seua obtenció. Únicament es valoraran les titulacions 
que estiguen relacionades directament amb les funcions pròpies de les places 
convocades. 

2. Formació complementària: màxim 8 punts 
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2.1. Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament que estiguen relacionats 
directament amb les funcions pròpies de les places convocades, segons la 
relació de llocs de treball de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana, d’acord amb l’escala següent: 

De 100 o més hores: 1,50 punts 

De 75 o més hores: 1,25 punts 

De 50 o més hores: 1 punt 

De 25 o més hores: 0,75 punts 

De 15 o més hores: 0,50 punts 

Només es valoraran per aquest concepte els cursos que hagen sigut convocats, 
organitzats o homologats pels òrgans de control extern, universitats, 
fundacions universitàries, instituts o escoles oficials, les comissions de formació 
dels òrgans de control extern de les administracions públiques o qualsevol 
centre o organisme públic de formació. En cap cas s’adjudicarà cap puntuació 
per activitats de naturalesa diferent dels cursos, com ara seminaris, jornades, 
trobades, taules redones, debats o anàlegs. 

En cap cas es puntuaran en aquest subapartat, ni en l’apartat anterior de 
titulació acadèmica, els cursos de valencià i d’idiomes, ni els cursos que 
pertanyen a una carrera universitària, cursos de doctorat i els dels diferents 
instituts de les universitats quan formen part del pla d’estudis del centre, ni els 
cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans d’ocupació i 
adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels llocs que s’ocupen. 

2.2. Màsters universitaris 

Es valoraran els màsters universitaris oficials o propis de cada universitat no 
inclosos en l’apartat de titulació, que estiguen relacionats directament amb les 
funcions pròpies de les places convocades, d’acord amb l’escala següent: 

Per màster de menys de 90 crèdits: 1 punt 

Per màster de 90 o més crèdits: 2 punts 

3. Valencià: màxim 6 punts 

El coneixement del valencià es valorarà fins a un màxim de 6 punts, amb 
l’acreditació prèvia d’estar en possessió del corresponent certificat expedit o 
homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d’acord amb 
l’escala següent: 
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Coneixement oral: 1 punt 

Grau elemental: 2 punts 

Grau mitjà: 4 punts 

Grau mitjà + llenguatge administratiu o llenguatge als mitjans de comunicació: 5 
punts 

Grau superior: 6 punts 

La valoració del coneixement de valencià s’efectuarà puntuant exclusivament el 
nivell més alt obtingut. 

4. Llengües de la Unió Europea: màxim de 4 punts 

Es valorarà el coneixement de llengües oficials de la Unió Europea diferents de la 
llengua espanyola segons els nivells especificats, que s’acreditarà documentalment 
a través de títols, diplomes i certificats expedits per les escoles oficials d’idiomes, 
per les universitats espanyoles que seguisquen el model d’acreditació d’exàmens 
de l’Associació de Centres de Llengües d’Educació Superior (ACLES), així com tots 
aquells indicats en l’annex del Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual 
s’estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres 
a la Comunitat Valenciana, tenint en compte les modificacions posteriors per ordre 
de la conselleria competent en matèria d’educació. 

El coneixement de cada llengua de la Unió Europea es valorarà fins a un màxim de 
2 punts, puntuant per curs o la seua equivalència si es tracta de cicles de l’Escola 
Oficial d’Idiomes, o de nivells o certificats segons el Marc europeu comú de 
referència (nivell bàsic, nivell intermedi i nivell avançat), d’acord amb l’escala que 
es detalla en la taula adjunta a aquest punt. 

La valoració del coneixement de la llengua de la Unió Europea s’efectuarà puntuant 
exclusivament el nivell més alt obtingut en cada una de les llengües de la Unió 
Europea. 

Les equivalències entre els ensenyaments regulats pel Reial Decret 967/1988, de 2 
de setembre, i els regulats pels reials decrets 944/2003 i 1629/2006, de 29 de 
desembre (Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig), i per la disposició final primera del 
Decret 138/2014, de 29 d’agost (Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre), són les 
que es detallen en la taula que s’adjunta a aquestes bases. 

Cinquena. Desenvolupament del procés de cobertura temporal 

1. Transcorreguts deu dies des de la finalització del termini de presentació d’instàncies, la 
Comissió Qualificadora publicarà en el tauler d’anuncis de la Sindicatura de Comptes i en 
el lloc web la llista d’aspirants admesos al procés de cobertura temporal. L’anunci contindrà 
també la data i lloc de realització de la prova de la primera fase. 
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2. A la finalització de la prova de la primera fase, la Comissió Qualificadora publicarà, en el 
tauler d’anuncis i en el web de la Sindicatura de Comptes, un anunci que contindrà, en 
primer lloc, els aspirants que hi hagen concorregut pel torn de millora d’ocupació i hagen 
obtingut almenys 32,5 punts en aquesta prova. En segon lloc, els aspirants que hi concorren 
pel torn d’aprovats de la primera part del primer exercici de la convocatòria 02/2019 i hagen 
obtingut la referida puntuació mínima. 

Al personal aspirant inclòs en les llistes esmentades se li concedirà un termini de 10 dies 
hàbils perquè presenten tots aquells documents acreditatius dels mèrits que s’hagen 
relacionat en el currículum presentat juntament amb la sol·licitud de participació. Si els 
mèrits que es van al·legar ja constaven en el registre de personal de la Sindicatura de 
Comptes, únicament serà necessari citar-los en el currículum, sense aportar els documents 
corresponents. Només es podran valorar els mèrits al·legats en el currículum. 

3. Una vegada baremats els mèrits, la Comissió Qualificadora exposarà, en la seu de la 
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana i en el web, la llista d’aspirants amb la 
puntuació obtinguda en la fase de baremació de mèrits, desglossada en els diferents 
apartats del barem, i es concedirà un termini de 10 dies hàbils perquè formulen les 
reclamacions i esmenes que estimen pertinents en relació amb la baremació. 

Sisena. Puntuació final 

Una vegada resoltes les possibles al·legacions i esmenes, la Comissió Qualificadora, per 
mitjà d’un anunci, publicarà en la seu de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana i en el seu lloc web la relació definitiva de personal aspirant aprovat per ordre 
de puntuació total. Es configuraran dues relacions diferents: una per al torn de millora 
d’ocupació i una altra per al torn d’aprovats de la primera part del primer exercici de la 
convocatòria 02/2019. La puntuació final estarà determinada per la suma de les 
puntuacions obtingudes en les dues fases. 

Setena. Borses de treball 

La Comissió Qualificadora elevarà al Consell de la Sindicatura de Comptes la corresponent 
proposta de constitució de borses amb tots els aspirants que hagen superat el procés de 
cobertura temporal, ordenats per la puntuació total obtinguda. Es constituiran dues borses, 
una de millora d’ocupació i una altra d’aprovats de la primera part del primer exercici de la 
convocatòria 02/2019. 

Per a la provisió temporal de llocs de treball vacants de tècnics de gestió auditora, tindrà 
preferència la borsa de millora d’ocupació. 

El règim de funcionament de les borses es regirà de conformitat amb les disposicions del 
reglament que regula la cobertura temporal de llocs de treball de la Sindicatura de Comptes 
de la Comunitat Valenciana, aprovat per mitjà de l’Acord de 20 de juliol de 2017, del Consell 
de la Sindicatura de Comptes (DOGV núm. 8094, de 28 de juliol de 2017, i BOCV núm. 201, 
de 31 de juliol de 2017). 
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Huitena. Comissió Qualificadora 

1. Es constituirà una Comissió Qualificadora composta pels membres següents: 

President: Nicolás Sánchez García, auditor. 
Vocals: M. Carmen Esteban Pérez, tècnica de gestió auditora. 

M. José Ariño Ferrer, tècnica de gestió auditora. 
Joan Benlloch Gómez, tècnic d’auditoria en representació de les 
organitzacions sindicals. 

Vocal secretari: Fernando Morant Sellens, tècnic d’auditoria. 

2. Corresponen a la Comissió Qualificadora les funcions relatives a la determinació concreta 
del contingut dels exercicis i a la qualificació del personal aspirant en les dues fases del 
procés de cobertura temporal, així com, en general, l’adopció de les mesures que siguen 
necessàries amb vista al correcte desenvolupament, i per a això disposarà de la facultat 
d’interpretació d’aquestes bases. 

3. El funcionament de la Comissió Qualificadora s’adaptarà a les disposicions de la Llei 
39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per als 
òrgans col·legiats. 

Novena. Protecció de dades personals 

Per a la participació en aquest procediment, la persona interessada ha d’atorgar el seu 
consentiment exprés i la seua autorització per al tractament de les seues dades personals 
per la Sindicatura de Comptes, atés que sense aquest tractament no és possible que siga 
tinguda en compte la seua participació en aquest. L’atorgament del consentiment per part 
del participant es realitzarà per mitjà de la signatura de la instància de sol·licitud de 
participació en el procés. La mateixa acció de signar la sol·licitud implicarà aquest 
atorgament. 

Seran objecte de tractament les dades personals següents: 

a) Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, DNI/NIE/passaport, adreça postal 
i electrònica, telèfon fix i mòbil. 

b) Dades de característiques personals: edat, sexe, data i lloc de naixement, dades de 
família / estat civil. 

c) Dades acadèmiques i professionals: nivell d’estudis, CV, titulacions, dades obtingudes 
de proves selectives, entrevistes. 

Amb base jurídica en el compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del 
tractament o en el consentiment de l’interessat, la Sindicatura de Comptes tractarà les 
dades de la persona interessada amb els fins següents: 

a) Verificar el compliment dels requisits d’admissió. 
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b) Dur a terme l’admissió de les persones aspirants. 

c) Desenvolupar i executar la convocatòria i seleccionar les persones aspirants.  

d) Aprovar i publicar quan siga procedent les llistes de persones admeses i excloses, així 
com les dels resultats, amb indicació dels cognoms, el nom i els quatre dígits del DNI 
o, si és el cas, del document acreditatiu de la identitat de les persones estrangeres 
residents en territori espanyol, com també, si és el cas, la causa d’exclusió. 

e) Constitució de les borses de treball on s’incorporaran les llistes de reserva per a 
l’ocupació de places segons les necessitats del servei i disponibilitat del personal. 

f) Atendre i gestionar les reclamacions que es presenten, així com les esmenes realitzades 
per les persones interessades i, si és el cas, els recursos que s’interposen.  

g) Si és el cas, dur a terme les adaptacions que corresponga per als aspirants amb 
diversitat funcional. 

Destinataris de les dades. Les dades personals de la persona interessada es comunicaran, 
si és el cas, als tercers següents, amb base jurídica en el compliment de les obligacions 
legals: 

a) A la Comissió Qualificadora i, si és el cas, als òrgans de l’Administració pública (de 
l’àmbit autonòmic, local, estatal o, si és el cas, europeu), autoritats de control en matèria 
de protecció de dades, òrgans judicials, Ministeri Fiscal, Tribunal de Comptes, Agència 
Valenciana Antifrau, IGAE, Defensor del Poble, Síndic de Greuges de la Comunitat 
Valenciana i tercers subjectes de dret privat quan, si és el cas, s’aprecie un interés 
legítim d’acord amb el que s’estableix en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, Llei 19/2013, de Transparència, 
Accés a la Informació Pública i Bon Govern, i Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, 
de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

b) En compliment del que s’estableix en l’article 28.2 de la Llei 39/2015, del Procediment 
Administratiu Comú, la Sindicatura de Comptes podrà comunicar les dades personals 
de la persona interessada a les plataformes d’intermediació de l’Administració pública 
per a la consulta i verificació de dades. 

c) Així mateix, la Sindicatura de Comptes podrà permetre l’accés de terceres empreses 
(també denominades encarregats del tractament) a les dades de la persona interessada 
per a la prestació de serveis de suport als fins indicats, com també per a la prestació de 
serveis auxiliars a la Sindicatura de Comptes, amb la signatura prèvia del contracte 
legalment previst a aquest efecte que obliga els encarregats del tractament a seguir les 
instruccions de la Sindicatura de Comptes en el tractament de les dades personals, a 
adoptar mesures de seguretat i confidencialitat i a tornar i destruir les dades personals 
a la finalització del servei. La Sindicatura de Comptes no té previst dur a terme 
transferències internacionals de les dades personals de la persona interessada ni a 
països ni a organitzacions internacionals. En el cas de fer-se aquest tipus de 
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transferències es realitzaran de conformitat amb el Reglament Europeu de Protecció 
de Dades i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals. 

Termini de conservació de les dades. Les dades personals proporcionades per la persona 
interessada es conservaran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual 
es recullen, i pels terminis establits en les normes vigents per al compliment d’obligacions 
i responsabilitats legals, a més dels períodes establits en la normativa d’arxius i 
documentació. 

Drets. La persona interessada pot exercitar davant de la Sindicatura de Comptes, en relació 
amb les seues dades personals, els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, 
portabilitat i dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament 
automatitzat de dades personals, enviant una comunicació al delegat de protecció de 
dades (DPD) a través de qualsevol de les vies següents: a) a l’adreça postal del carrer de 
Sant Vicent Màrtir, 4. 46002 València o de manera presencial aportant la sol·licitud 
corresponent a través del registre; b) al compte de correu electrònic del DPD 
<dpdsc@gva.es>; c) a través de comunicació escrita presentada directament en la seu 
electrònica de la Sindicatura de Comptes (presentació d’instància general). L’exercici dels 
drets és personalíssim i requerirà la identificació inequívoca de la persona interessada, que 
podrà realitzar-se per mitjà de fotocòpia o instrument electrònic equivalent del seu 
document nacional d’identitat o passaport o un altre document vàlid que l’identifique, i si 
és el cas de la persona que n’exercisca la representació; així com el document o instrument 
electrònic acreditatiu d’aquesta representació. 

Dret a interposar una reclamació. A més, la persona interessada queda informada del dret 
que té a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades 
(AEPD), a través de <www.aepd.es> o de l’adreça següent: c/ Jorge Juan, 6. 28001 Madrid, 
i/o telèfon de contacte 912 663 517, en particular quan la persona interessada considere 
que no ha obtingut satisfacció per part de la Sindicatura de Comptes en l’exercici dels seus 
drets. No obstant això, amb caràcter voluntari i previ a la presentació d’aquesta reclamació 
en l’AEPD, la persona interessada pot dirigir-se i contactar amb el delegat de protecció de 
dades de la Sindicatura de Comptes a través de l’adreça de correu electrònic 
<dpdsc@gva.es>. 
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   IDIOMES COMUNITARIS   

Puntuació RD 967/1988, 2 setembre Puntuació LO 21/2006, 3 maig (LOE) Puntuació LO 8/2013, 9 desembre 
(LOMQE) 

0,2 1r curs. Cicle 
elemental 

Certificat cicle 
elemental 

0,2 1r nivell 
bàsic Certificat 

nivell bàsic 
(CNB) 

0,2 1r nivell 
A2 Nivell 

A 
Certificat 

A2 

0,4 2n curs. Cicle 
elemental 

0,4 2n nivell 
bàsic 0,4 2n nivell 

A2 

0,6 1r nivell 
intermedi 

Certificat 
nivell 

intermedi 
(CNI) 

0,6 1r nivell 
B1 

Nivell 
B 

Certificat 
B1 

0,9 3r curs. Cicle 
elemental 0,9 2n nivell 

intermedi 0,9 2n nivell 
B1 

1,1 1r curs. Cicle 
superior 

Certificat cicle 
superior / 
Certificat 
d’aptitud 

1,1 1r nivell 
avançat Certificat 

nivell avançat 
(CNA) 

1,1 1r nivell 
B2 Certificat 

B2 
1,3 2n curs. Cicle 

superior 1,3 2n nivell 
avançat 1,3 2n nivell 

B2 

   1,7 1r nivell C1 Certificat C1 1,7 1r nivell 
C1 

Nivell 
C 

Certificat 
C1 

   2 2n nivell C2 Certificat C2 2 1r nivell 
C2  Certificat 

C2 
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