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Excel·lentíssim Ajuntament de Sueca
Anunci de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Sueca sobre bases i convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una 
plaça de Bibliotecari/ària en la plantilla de personal.

ANUNCI
Pel present es fa públic l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió ordinària celebrada en data 28 de novembre de 2022, pel qual 
s’aproven les bases per a la provisió en propietat d’una plaça de Bibliotecari/ària vacant en la plantilla de personal de l’Excm. Ajuntament 
de Sueca. 
11.- RECURSOS HUMANS.- Aprovació bases procés selecitu de Bibliotecari/ària – REH/2022/726
Unitat: Servei de Recursos Humans 
Expedient: REH/2022/726 
Assumpte:  Aprovació bases Bibliotecari/ària 
Vist que actualment en la plantilla de personal de l’Excm. Ajuntament de Sueca hi ha vacant una plaça de Bibliotecari/ària, de naturalesa 
funcionarial. 
Vist que l’esmentada plaça figura en l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2021 (BOP número 245, de 22 de desembre de 2021), plaça que 
s’enquadra en el grup de classificació A, subgrup A1, escala Administració Especial. 
Vist que s’han elaborat les bases per a cobrir la vacant esmentada i han sigut negociades en la Mesa General de Negociació de l’Excm. 
Ajuntament de Sueca, en la sessió celebrada el dia 18 de novembre de 2022. 
Vist l’informe emés pel Tècnic de Recursos Humans de data 22 de novembre de 2022.
Vist el que antecedeix, de conformitat amb la proposta del Sr. Alcalde, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar les bases per a la selecció i cobertura de la plaça de Bibliotecari/ària, de naturalesa funcionarial mitjançant concurs-oposició 
lliure, enquadrada en el grup de classificació A, subgrup A1, escala Administració Especial. 
SEGON. Declarar la tramitació d’urgència del procés selectiu, en base al que disposa l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de proce-
diment administratiu de les administracions públiques. 
TERCER. Correspon atendre el règim de publicacions i seguir el procediment legalment establert que es comprèn en el text de la pròpies 
bases de selecció. 
QUART. Iniciar els tràmits necessaris per a l’execució del procés selectiu i els nomenaments que done lloc com a resultat dels mateixos.
BASES PER A LA SELECCIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ D’UNA PLAÇA DE BIBLIOTECARI/ÀRIA EN 
PROPIETAT EN L’AJUNTAMENT DE SUECA
PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte de la convocatòria és la cobertura en propietat per torn lliure i per mitjà de concurs oposició, d’una plaça de Bibliotecari/ària vacant 
a la plantilla de l’Ajuntament de Sueca, com funcionari de carrera, inclosa en l’Oferta d’Ocupació Pública de 2021, (BOP 245, 22 de desembre 
de 2021) pertanyent al Grup professional de titulació A, subgrup A1, complement de destí 26 i resta de complements que corresponguen a la 
legislació vigent.
Les retribucions del lloc de treball seran les legals senyalades en el pressupost municipal vigent, i estaran d’acord a la RPT de l’Ajuntament 
de Sueca.
Les funcions a desenvolupar seran les previstes en la RPT de l’Ajuntament de Sueca para al lloc de Bibliotecari/ària (d’Administració Especial) 
amb les tasques específiques del servei de destí.
SEGONA.- LEGISLACIÓ APLICABLE
En tot allò no establit en les presents bases, és aplicable, amb caràcter general, el que es disposa en les següents normes.
a) Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic Llei 10/2010, 
de 9 de juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, i legislació concordant.
b) Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana.
c) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
d) La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
e) Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Mobilitat del Personal 
de la Funció Pública Valenciana
f) Ordre 18/2018, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, sobre 
regulació de borses de treball temporal per a proveir provisionalment llocs de treball en l’Administració de la Generalitat.
g) Altres que resulten d’aplicació legal i reglamentàriament.
TERCERA.- SISTEMA DE SELECCIÓ
La selecció s’efectuarà pel procediment serà concurs oposició, i es farà pública a través d’anuncis en la web municipal www.sueca.es, publicació 
en el BOPV, DOGV i BOE.
QUARTA.- REQUISITS DELS ASPIRANT
1. Per a poder participar en les proves que es convoquen els aspirants hauran de reunir els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membres de la Unió Europea, o ser cònjuge d’espanyol o d’altres estats membres de la 
Unió Europea, qualsevol que siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret, o ser descendent d’espanyol d’altres estats 
membres de la Unió Europea o del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret o siguen menors de vint-i-un anys o majors d’esta 
edat dependents, en els termes i condicions que legalment o reglamentàriament es determine.
b) Tindre complits setze anys d’edat i no excedir, si és el cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa establerta per a la funció pública.
c) Estar en possessió del títol universitari Grau en Informació i Documentació o Llicenciatura en Documentació o titulació equivalent. Les 
equivalències dels títols deuran ser acreditades pels propis aspirants, exigint-se certificació acreditativa de les mateixes.
Els títols estrangers deuran estar degudament convalidats en la data de finalització de presentació de sol·licituds, i la seua acreditació corres-
pondrà als aspirants interessats.
d) Tindre la capacitat funcional per al desenrotllament de les funcions del lloc de treball.
e) No haver sigut separat, per mitjà d’expedient disciplinari, del servici de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les Entitats Locals, 
ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici d’ocupacions públiques, en els termes del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública 
Valenciana, i legislació concordant. 
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Tots els requisits hauran de reunir-se l’últim dia del termini de presentació d’instàncies i mantindre’s en el moment de prendre possessió de 
la plaça.
BASE QUINTA. IGUALTAT DE CONDICIONS
D’acord amb el que s’estableix en els arts. 59 TREBEP en la seua redacció donada per la Llei 11/2017, de 17 de maig en concordança amb 
el que es preveu en l’RDL 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de Drets de les Persones amb 
Discapacitat i de la seua Inclusió Social, en les presents proves seran admeses les persones amb discapacitat en igualtat de condicions que els 
altres aspirants.
Els aspirants amb diversitat funcional hauran de presentar certificació expedida per l’òrgan competent de la Generalitat o de l’Administració 
de l’Estat, que acrediten tal condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a la plaça objecte de la present con-
vocatòria.
El tribunal de selecció establirà, per a les persones amb diversitat funcional que així ho sol·liciten, les adaptacions possibles, de temps i mitjans, 
per a la realització de prova. A aquest efecte els interessats hauran de presentar la petició corresponent en la sol·licitud de participació en la 
convocatòria.
BASE SISENA. INSTÀNCIES, DRETS D’EXAMEN I PUBLICACIONS.
A. Requisits de les instàncies i drets d’examen
S’haurà de presentar instància específica de participació en processos selectius (sueca.es > tràmits i serveis > ocupació i formació > model 
instància específica) necessàriament per mitjans telemàtics, d’acord amb l’article 14 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual 
s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana sent necessari com a 
requisit previ per a la inscripció el posseir un certificat digital de persona física vàlid o el DNI electrònic amb els certificats activats. El model 
d’instància específica figura així mateix en l’annex III de les presents bases. 
Les instàncies es dirigiran al Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Sueca, presentant-se en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament, 
en la seu electrònica (www.sueca.es) o en la forma que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), fent ús de la instància específica que s’habilitat a l’efecte en l’espai corresponent de la 
web municipal. 
Hauran d’estar degudament complimentades i reuniran tots els requisits genèrics establerts en l’article 66.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), així com allò establert en l’article 69 del mateix text, havent 
de manifestar inequívocament pels aspirants que reuneixen tots i cadascun dels requisits d’admissió establerts en la base tercera referits a la 
data de finalització del termini de presentació d’instàncies, així com que es disposa de la documentació original que així ho acredita i que la 
posarà a disposició de l’Administració quan li siga requerida, en el supòsit de ser necessari. Dita manifestació expressa serà suficient per ser 
admès en les proves selectives. 
En el supòsit d’aspirants amb diversitat funcional hauran de fer-ho constar en la sol·licitud amb la finalitat de fer les adaptacions de temps i 
mitjans necessaris per a garantir la igualtat d’oportunitats amb la resta de participants. tjans necessaris per a garantir la igualtat d’oportunitats 
amb la resta de participants.
Per a ser admès en el procés s’haurà d’haver ingressat i justificar mitjançant la carta de pagament d’autoliquidació que acredite que s’ha efectuat 
l’ingrés de la taxa dels drets d’examen, que s’estipulen en 60 € en el model «076 Taxa per drets d’examen». Caldrà fer constar el lloc al que 
s’aspira i/o la convocatòria, a més del nom complet i DNI. Les autoliquidacions es podran complimentar amb accés públic sense certificat 
electrònic en la seu tributaria de l’Ajuntament de Sueca (sueca.es > seu tributaria > accés públic > autoliquidacions sense identificació > DEX 
> drets d’examen), i pagar a través de la passarel·la de pagament amb targeta bancària o bé imprimir l’autoliquidació i realitzar l’ingrés en les 
entitats col·laboradores de l’Ajuntament de Sueca: BBVA, Caixabank, Cajamar, Santander, Sabadell, Ibercaja i Caixa Popular, mitjançant el 
corresponent document d’ingrés bancari.
Tindran dret a una reducció del 20% de les tarifes de la taxa:
Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33% i s’acreditarà esta condició mitjançant còpia compulsada del certificat de 
discapacitat emès per l’òrgan competent de la Generalitat Valenciana.
Les persones que figuren com a demandats d’ocupació i que no siguen perceptores de prestacions, i acreditaran tal condició mitjançant còpies 
compulsades expedides per LABORA i el SEPE respectivament.
Acreditació dels requisits al·legats en la instància
L’acreditació dels requisits es realitzarà mitjançant documentació exigida en estes bases, tenint en compte que la documentació sols serà 
aportada a petició i en el moment que ho requerisca l’administració, si fora necessari, i sempre abans del nomenament.
Altres qüestions de rellevància referides a les instàncies
L’import de la tassa sols serà tornat als aspirants que no siguen admesos per falta d’algun dels requisits exigits per formar part del procés. No 
procedirà cap devolució dels drets d’examen en els supòsits d’exclusió de les proves selectives per causes imputables a l’interessat.
El pagament de drets d’examen mai suposarà la substitució del tràmit de presentació en temps i forma de la sol·licitud.
Seran causes d’exclusió de la llista d’aspirants les següents:
Omissió de la signatura de la sol·licitud
Impossibilitat de comprovació per este Ajuntament de la documentació exigida i emesa per altres administracions públiques
No manifestar que es disposa de la documentació original exigida
No manifestar reunir els requisits exigits
Presentar la sol·licitud fora del termini establert: la presentació de la sol·licitud fora de termini a l’establert no serà subsanable i donarà lloc 
a l’exclusió de l’aspirant
L’impagament dels drets d’examen no serà subsanable i donarà lloc a l’exclusió de l’aspirant.
Termini de presentació d’instàncies
El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies hàbils a contar des del següent a la publicació de l’anunci-extracte de les bases i convo-
catòria en el BOE, havent-se de publicar les bases íntegrament en el BOP, així com un extracte de les mateixes en el DOGV. En el supòsit que 
l’últim dia de presentació d’instàncies siga inhàbil (dissabtes, diumenges i festius) s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
L’anunci es podrà consultar, a més, en el tauler electrònic de l’Ajuntament, en el portal web municipal (www.sueca.es) i/o mitjans electrònics 
del que es disposen.
BASE SETENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR
El tribunal que qualifique l’exercici serà de primera categoria de les previstes en l’article 30 del Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, 
sobre indemnitzacions per raó del servei, i percebrà la indemnització corresponent per les assistències dels membres del tribunal, assessors i 
col·laboradors. 
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1. El Tribunal Qualificador que ha de jutjar el procés selectiu es regeix pels principis d’imparcialitat i professionalitat expressats en l’art. 60 
TREBEP.
2. El Tribunal Qualificador tindrà la composició següent:
President/a (tribunal i suplent): personal funcionari de carrera d’esta Corporació en plaça amb titulació igual o superior a la requerida per a 
la plaça que es convoca. 
Secretari/a (titular i suplent): la de la Corporació o funcionari/a en qui delegue. 
Vocals (titulars i suplents): tres funcionaris de carrera en plaça amb titulació igual o superior a la requerida per a la plaça que es convoca. 
La designació dels vocals, contemplarà un suplent per cada un d’ells.
En cas d’absència del president titular o suplent, la Presidència correspondrà ostentar-la al vocal de major edat. El tribunal no podrà constituir-se 
ni actuar sense l’assistència, com a mínim, de la meitat dels seus membres titulars o suplents indistintament. Sempre serà necessària la presència 
del president i del secretari. Es podran nomenar els assessors que es creguen oportuns per al desenvolupament de les proves. Els membres del 
tribunal podran abstindre’s i ser recusats pels aspirants de conformitat amb el que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/15, d’1 d’octubre, 
de Règim Jurídic del Sector Públic.
3. La designació dels membres del Tribunal Qualificador tendirà a la paritat, hi inclourà la dels suplents respectius i es farà pública en el Butlletí 
Oficial de la Província i en la Seu Electrònica Municipal.
4. La classificació professional dels membres del Tribunal Qualificador ha de ser de nivell igual o superior a la de les categories laborals 
objecte de la convocatòria.
5. El Tribunal pot disposar la incorporació d’assessors als seus treballs, per a alguna o algunes proves. Els assessors s’han de limitar a dur a 
terme l’exercici de la seua especialitat tècnica, sobre la base de la qual col·laboraran amb el Tribunal Qualificador.
6. Si, una vegada constituït el Tribunal Qualificador i iniciada la sessió se n’absenta el president, aquest ha de designar, entre els vocals 
concurrents, qui en serà el que el substituirà durant la seua absència.
7. El Tribunal Qualificador, en aquells casos en què ho considere pertinent, hi pot acordar les adaptacions i ajustaments de temps i mitjans que 
considere raonables per a la realització dels exercicis per part dels aspirants discapacitats, de manera que tinguen igualtat d’oportunitats amb 
la resta de participants, sempre que els aspirants ho hagen sol·licitat en la instància per a prendre part en el procés selectiu, i hagen indicat 
l’adaptació i acreditat el tipus de discapacitat.
8. El Tribunal Qualificador continuarà constituït fins que es resolguen les reclamacions plantejades o els dubtes que es pugen plantejar durant 
el procediment selectiu.
BASE HUITENA. LLISTA D’ADMESOS
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província la relació provisional de persones admeses 
i excloses, indicant la causa d’exclusió i concedint un termini de 10 dies hàbils comptadors a partir del següent a la seua publicació per a que 
es puguen subsanar els defectes que hagen motivat l’exclusió.
Conclòs el termini d’al·legacions i subsanacions i resoltes les mateixes, s’elevarà a definitiva la relació de persones excloses i admeses mitjançant 
resolució que es publicarà igualment en el Butlletí Oficial de la Província. Esta publicació servirà de notificació a efectes d’impugnacions i 
recursos.
En la mateixa resolució s’indicarà la data, hora i lloc de l’inici del primer exercici.
L’ordre d’actuació dels aspirants en els exercicis en els que no poden actuar conjuntament, començarà per aquell que el primer cognom 
comence per la lletra seleccionada en l’últim sorteig publicat en el DOGV, de conformitat en allò disposat en l’article 17.1 del Decret 3/2017, 
de 13 de gener, del Govern Valencià, pel que s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs i mobilitat del personal de la funció pública 
valenciana.
Els aspirants seran convocats en crida única i quedaran decaiguts en el seu dret quan es personen en els llocs de celebració una volta iniciades 
les proves o per la inassistència a les mateixes, encara que siga per causes justificades.
Els posteriors anuncis del procés selectiu seran publicats pels mitjans electrònics que disposa l’Ajuntament, i no serà necessària la seua 
publicació en butlletins oficials.
El Tribunal de selecció podrà requerir als aspirants en qualsevol moment per a que acrediten la seua personalitat, a tal fi, hauran d’acudir amb 
DNI o document identificatiu.
BASE NOVENA. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 
La selecció es realitzarà pel procediment d’oposició que constarà dels següents exercicis:
FASE D’OPOSICIÓ
PRIMER. DE CARÀCTER OBLIGATORI I ELIMINATORI
Consistirà en contestar correctament i per escrit a un qüestionari de 60 preguntes tipus test, més altres 5 addicionals de reserva que seran 
valorades en el cas que s’anul·le algunes de les 60 anteriors, amb quatres respostes alternatives de les que sols una serà correcta, en un temps 
màxim de 80 minuts, elaborat pel Tribunal abans de la seua realització, en relació amb els temes continguts en les matèries que figuren en el 
bloc I de l’Annex on consta el temari d’estes bases.
En este exercici es valorarà el domini teòric de l’aspirant sobre les matèries objecte del mateix. La qualificació de l’exercici serà de 0 a 6 punts, 
havent d’obtindre un mínim de 3 punts per superar el mateix. 
La puntuació de la prova es realitzarà assignant la puntuació màxima de la prova a l’exercici que haja obtingut la millor puntuació, i sobre 
aquesta, s’obtindrà un quoficient de correcció que s’aplicarà de forma proporcional a la resta dels exercicis. Obtinguts els resultats una volta 
aplicada la fòrmula, quedarà aprovat qui obtinga una nota d’entre 3 i 6 punts. 
Fórmula: 
20/Pmàx (Encerts-Errors/3): Quoficient de correcció
Quoficient correcció x nombre de preguntes netes (Encerts-Errors/3) = Nota final
Apte: Nota final ha d’estar compresa entre 10 i 20 punts. 
SEGON. DE CARÀCTER OBLIGATORI I ELIMINATORI
Consistirà en la resolució d’un supòsit pràctic, elegit aleatòriament d’entre dos propostes del Tribunal Qualificador, elaborats i realitzats 
immediatament abans de la prova, en un termini màxim de 4 hores, i estarà relacionat amb les matèries contingudes a l’annex Bloc II d’aquestes 
bases (temes 21 a 90). Es podrà acudir a la prova amb textos legals no comentats ni il·lustrats i es podran consultar sempre que el tribunal així 
ho decidisca a l’inici de la prova. Es valorarà principalment la capacitat d’anàlisi i l’aplicació raonada dels coneixements teòrics a la resolució 
dels problemes pràctics plantejats.
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La valoració d’aquest exercici, amb un màxim de 20 punts, s’efectuarà mitjançant l’obtenció de la mitjana aritmètica de cadascun dels membres 
del tribunal de selecció i es rebutjarà a aquest efecte totes les puntuacions màximes i mínimes quan entre elles existisca una diferència de 4 
punts o més, i servirà, si escau, com a punt de referència la puntuació màxima obtinguda. Es requerirà un mínim de 10 punts per poder superar 
la prova.
TERCER. CONSISTIRÀ EN DOS PARTS:
A) DE CARÀCTER OBLIGATORI I ELIMINATORI
Consistirà en desenvolupar per escrit, en un termini màxim de 3 hores, dos temes extrets a l’atzar del temari que figura a l’annex Bloc II (temes 
21 a 90) d’aquestes bases. Es valorarà fonamentalment, la formació general, l’extensió i comprensió dels coneixements, l’ordre de les idees, 
la qualitat d’expressió escrita i la presentació.
La valoració de l’exercici, serà d’un màxim de 10 punts, havent d’obtindre un mínim de 5 punts per poder superar la prova.
B) DE CARÀCTER OBLIGATORI I NO ELIMINATORI
Consistirà en traduir un text del valencià al castellà i a l’inrevés, que plantejarà el tribunal just abans de començar l’exercici. 
La puntuació de l’exercici serà de fins a 3 punts, de manera que dos punts seran per la traducció del castellà al valencià i 1 per a l’inrevés. 
La puntuació serà la suma de les puntuacions obtingudes en cada una de les proves de l’exercici d’oposició serà de 39 punts, que representa 
un 60% de la puntuació total.
Per poder passar a la fase de concurs serà necessari superar la fase d’oposició.
BASE DESENA. FASE DE CONCURS
Consistirà en la valoració dels mèrits al·legats pels aspirants que hagen superat la fase d’oposició d’acord amb el barem que s’especifica a 
continuació. Tots els mèrits o serveis a tindre en compte estaran referits a la data en què expire el termini de presentació d’instàncies, i seran 
presentats i provats documentalment en el termini de cinc dies hàbils, a partir de la publicació dels resultats de la fase d’oposició, per mitjà de 
document original o còpia confrontada administrativament. El tribunal qualificador podrà sol·licitar en qualsevol moment aclariments i dades 
complementàries sobre els mèrits al·legats i acreditats pels aspirants.
1.- TITULACIÓ:
1.1.- Titulació acadèmica: qualsevol titulació universitària relacionada en el lloc de treball (diplomatura, llicenciatura, grau o equivalent), 
distintes a les fetes servir per a participar en el procés: 0,5 punts per cada titulació. Les titulacions de postgrau universitari es valoraran a raó 
de 0,3 punts.
La puntuació màxima en este apartat serà d’1 punt.
2.- FORMACIÓ
2.1.- Cursos de formació i perfeccionament. Sols computaran aquells convocats per una universitat o homologats per un centre o organisme 
oficial de formació, fins un màxim de 8 punts.
L’atribució de la puntuació es realitzarà en funció de les hores de formació d’acord amb la següent escala:
De 100 o més hores: 2 punts.
De 80 a menys de 100 hores: 1,5 punts.
De 50 a menys de 80 hores: 1 punt.
De 20 a menys de 50 hores: 0,5 punt.
De menys de 20 hores: 0,3 punts.
Aquelles activitats de naturalesa diferent als cursos tals com jornades, seminaris, meses redones, encontres, debats o anàlegs, no podran ser 
objecte de valoració. Així mateix no es tindran en compte aquells cursos que no guarden cap relació amb la plaça de Tècnic d’Administració 
General, ni específica ni complementàriament.
Tampoc es valoraran els cursos de formació pertanyents a una carrera universitària, 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, ni cursos d’idiomes.
2.2.- Coneixement del Valencià.
S’acreditarà mitjançant certificat acreditatiu per haver superat els nivells del marc comú europeu de referència per a les llengües conduents a 
la seua obtenció, segons el següents barem: 
- Per certificat de nivell C2 o equivalent: 4,5 punts
- Per certificat de nivell C1 o equivalent: 4 punts
- Per certificat de nivell B2 o equivalent: 3,5 punts
- Per certificat de nivell B1 o equivalent: 3 punts
- Per certificat del nivell A2 o equivalent: 1 punt
- Per certificat del nivell A1 o equivalent: 0,5 punts 
- Per acreditar certificat de llenguatge administratiu i correcció de textos 1,5 punts per cada certificat.
Quant al coneixement de valencià, es puntua tan sols el nivell més alt, i s’ha d’acreditar mitjançant el certificat corresponent, de conformitat 
amb l’Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
La puntuació màxima en este apartat serà de 5 punts. 
2.3.- Idiomes comunitaris
Es valorarà, fins un màxim de 2 punts, el coneixement de llengües oficials de la Unió Europea, diferents de la llengua espanyola segons els nivells 
especificats, acreditant-se documentalment mitjançant títols, diplomes i certificats expedits per les escoles oficials d’idiomes, les univeritats 
espanyoles que seguisquen el model d’acreditació de l’associació de centres de llengües d’educació superior (ACLES) així com tots aquells 
indicats en l’Annex del Decret 61/2013, del 17 de maig del Consell, pel qual s’estableix un sistema de reconeixement de la competència en 
llengües estrangeres en la Comunitat Valenciana, tenint en compte les seues modificacions posteriors per ordre de la conselleria competent 
en matèria d’educació.
• A1 o equivalent: 0,25 punts.
• A2 o equivalent: 0,50 punts.
• B1 o equivalent: 0,75 punts.
• B2 o equivalent: 1,00 punts.
• C1 o equivalent: 1,25 punts.
• C2 o equivalent: 1,50 punts.
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2.4.- Proves selectives
Fins a un màxim de 2 punts. Per haver superat exercicis eliminatoris de proves per a l’ingrés com a funcionari en qualsevol administració 
pública, en grup de titulació igual a la del lloc a cobrir, raó d’1 punt per cada exercici superat.
En aquelles proves selectives en les quals els exercicis es dividisquen en dues o més parts, únicament tindrà la consideració d’exercici aprovat 
aquell en el qual s’hagen superat totes les parts.
Este apartat s’acreditarà mitjançant certificació expedida per l’Administració competent en la que s’acredite el referit extrem.
3. EXPERIÈNCIA
3.1. EXPERIÈNCIA RELACIONADA EN EL LLOC DE TREBALL (FINS UN MÀXIM DE 8 PUNTS), segons el barem següent:
3.1.1.- Experiència en llocs de treball, amb vincle funcionarial en l’Administració Local que siguen d’igual grup/subgrup de titulació i amb 
funcions corresponents a les del cos, escala o agrupació professional funcionarial convocada: 0,40 punts por mes treballat.
3.1.2.- Experiència en altres llocs de treball, diferents als de l’apartat anterior en altres Administracions Públiques corresponents al mateix 
grup/subgrup de titulació i amb funcions corresponents a les del cos, escala o agrupació professional funcionarial convocada: 0,20 punts por 
mes treballat.
3.1.3.- Experiència en altres llocs de treball, diferents als dels apartats anteriors en altres Administracions Públiques corresponents al mateix 
grup/subgrup de titulació i amb funcions corresponents a les del cos, escala o agrupació professional funcionarial convocada, tant com a 
personal laboral o en el sector privat: 0,05 punts por mes treballat.
En cap cas es valorarà l’experiència professional obtinguda en l’acompliment de llocs de treball reservat a personal eventual.
L’experiència professional s’acreditarà per certificats oficials dels òrgans competents, contractes de treball on s’especifique la categoria con-
vocada i el certificat o vida laboral que acredite haver cotitzat a la Seguretat Social durant tot el temps que s’al·lega en el grup de cotització 
corresponent a la categories de la plaça convocada. 
La puntuació màxima a obtenir en tots els apartats serà de 26 punts, que correspon al 40% del total de la puntuació.
La puntuació definitiva serà la suma de les dos fases.
BASE ONZENA. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS
Publicada la relació d’aprovats per ordre definitiu aconseguit, una vegada sumades les puntuacions obtingudes en les fases d’oposició, els 
aspirants seleccionats presentaran la documentació acreditativa dels requisits exigits en la base quarta de la convocatòria en el termini de cinc 
dies naturals, comptadors a partir de l’endemà al de la finalització del procés de selecció.
BASE DOTZENA. INTERPRETACIÓ DE DUBTES
El tribunal queda autoritzat per a resoldre els dubtes que es presenten i prendre els acords necessaris per al bon ordre de les proves en tot allò 
no previst en estes bases.
BASE TRETZENA. NOMENAMENT I PRESA DE POSSESSIÓ
Finalitza el procés selectiu i presentada la documentació originals pels interessats, i sempre que siga considerara conforme i suficient, per 
Resolució d’Alcaldia s’efectuarà el nomenament com funcionari de carrera de l’aspirant proposat pel tribunal.
El corresponent nomenament serà notificat a l’interessat, que haurà de prendre possessió en el termini de 20 dies, comptats des del dia següent 
a aquell en que li siga notificat el nomenament. Qui, sense causa justificada, no prenguen possessió dins del termini assenyalat, perdran tots 
els seus drets derivats de la superació de les proves selectives i del subsegüent nomenament referit.
BASE CATORZENA. VINCULACIÓ DE LES BASES I RECURSOS
Les presents bases vinculen a l’Administració, al Tribunal Qualificador i a qui participa en les proves selectives, i tant la present convocatòria 
com a quants actes administratius deriven d’esta i de les actuacions de l’òrgan tècnic de selecció podran ser impugnades pels interessats en els 
casos, terminis i forma establerta en la Llei 39/2015 d’ 1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques.
Tenint en compte que per raons de servei aconsellen la urgent provisió d’aquest lloc, es considera d’urgència la tramitació d’aquest procés, 
per la qual cosa és d’aplicació allò que preveu l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú dels 
Administracions Públiques.
Estes bases són definitives en via administrativa i es podrà interposar, de conformitat amb l’article 123.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, recurs de reposició potestativament davant del mateix òrgan que les haguera 
dictat en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la seua publicació en el BOP de València, o directament recurs contenciós 
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València, en el termini de dos mesos, comptadors des de la data anteriorment 
indicada, en virtut del que preveu l’article 46 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. No obstant això, els interessats podran 
interposar qualsevol altre recurs si ho estimen pertinent.

ANNEX I
MATERIES GENERALS
BLOC I
Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978 (I). Estructura i contingut essencial. Els drets i deures fonamentals. La protecció i suspensió dels 
drets fonamentals.
Tema 2. La Constitució Espanyola de 1978 (II). La Corona. Les Corts Generals. Les Cambres. L’elaboració de les Lleis. La reforma consti-
tucional.
Tema 3. El Poder judicial. Regulació constitucional de la justícia. La Llei Orgànica del Poder Judicial. El Consell General del Poder Judicial: 
designació, organització i funcions. L’organització de l’Administració de Justícia a Espanya: ordres jurisdiccionals, classes d’òrgans jurisdic-
cionals i les seues funcions. Conflictes de jurisdicció i de competència.
Tema 4. Les formes d’organització territorial de l’Estat. L’Estat Autonòmic. Naturalesa jurídica i principis. L’organització política i administrativa 
de les comunitats autònomes. El sistema de la distribució de competències i les relacions entre l’Estat i les comunitats autònomes. L’Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.
Tema 5. Característiques de l’Ordenament jurídic de la Unió Europea. Fonts del Dret de la Unió Europea. Tractats constitutius. Actes jurídics 
de la Unió. Els reglaments. Les directives.
Tema 6. El municipi: concepte i elements. El terme municipal: el problema de la planta municipal. Alteracions de termes municipals. Legislació 
bàsica i legislació autonòmica. La població municipal. El padró d’habitants. L’estatut dels veïns. Drets dels estrangers.
Tema 7. L’organització municipal. Òrgans necessaris: alcalde, tinents d’alcalde, ple i junta de govern local. Òrgans complementaris: comissions 
Informatives i altres òrgans. Els grups polítics i els regidors no adscrits. La participació veïnal en la gestió municipal. El consell obert. Altres 
règims especials.
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Tema 8. El personal al servici de les entitats locals: classes, règim jurídic, drets i deures. Plantilles i relacions de llocs de treball. Oferta 
d’ocupació pública. L’accés a les ocupacions locals: sistemes de selecció i provisió. El règim de responsabilitat civil, penal i patrimonial. El 
règim d’incompatibilitats.
Tema 9. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: Títol preliminar. Disposicions Generals.
Tema 10. L’eficàcia dels actes administratius: el principi d’autotutela declarativa. Condicions. La notificació: contingut, termini i pràctica. La 
notificació defectuosa. La publicació. L’aprovació per una altra Administració. La demora i retroactivitat de l’eficàcia. L’executivitat dels actes 
administratius. La coacció administrativa directa. La via de fet.
Tema 11. La invalidesa de l’acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i anul·labilitat. El principi de conservació de l’acte administratiu. 
La revisió d’actes i disposicions per la pròpia Administració: supòsits. L’acció de nul·litat, procediment, límits. La declaració de lesivitat. La 
revocació d’actes. La rectificació d’errors materials o de fet.
Tema 12. Disposicions generals sobre el procediment administratiu. Els mitjans electrònics aplicats al procediment administratiu comú. La 
iniciació del procediment: classes, esmena i millora de sol·licituds. Presentació de sol.licituds, escrits i comunicacions. Els registres admi-
nistratius. Termes i terminis: còmput, ampliació i tramitació d’urgència. Ordenació. Instrucció: intervenció dels interessats, prova i informes. 
Singularitats del procediment administratiu de les entitats locals.
Tema 13. Terminació del procediment. L’obligació de resoldre. Contingut de la resolució expressa: principis de congruència i de no agreujament 
de la situació inicial. La terminació convencional. La falta de resolució expressa: el règim del silenci administratiu. El desistiment i la renúncia. 
La caducitat. La tramitació simplificada del procediment administratiu comú.
Tema 14. Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu. Regles generals de tramitació dels recursos 
administratius. Classes de recursos. Procediments substitutius dels recursos administratius: conciliació, mediació i arbitratge.
Tema 15. La Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Naturalesa, extensió i límits. Òrgans de la jurisdicció i les seues competències. Les parts: 
legitimació. L’objecte del recurs contenciós administratiu. El procediment i la finalització del mateix: les sentències.
Tema 16. El pressupost general de les entitats locals: concepte i contingut. Especial referència a les bases d’execució del pressupost. L’elaboració 
i aprovació del pressupost general. La pròrroga pressupostària.
Tema 17. L’estructura pressupostària. Els crèdits del pressupost de gastos: delimitació, situació i nivells de vinculació jurídica. Les modificacions 
de crèdit: classes, concepte, finançament i tramitació.
Tema 18. La transparència en les administracions públiques: Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon 
govern; i la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
Tema 19. El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels dret digitals.
Tema 20. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
BLOC II
Tema 21.Legislació estatal i valenciana referida a lectura, llibre i biblioteques. Normativa estatal i valenciana sobre patrimoni bibliogràfic i 
documental. 
Tema 22.El Sistema Bibliotecari Espanyol. La Biblioteca Nacional d’Espanya. El Sistema Bibliotecari Valencià. Xarxa de Lectura Pública 
Valenciana. La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. 
Tema 23. Propietat intel·lectual. Reproducció i préstec d’obres en biblioteques públiques. Accés obert. Llicències Creative Commons. 
Tema 24. Normes i directrius sobre planificació i construcció de biblioteques: arquitectura, equipament i gestió dels espais. 
Tema 25. Mesures mediambientals, de seguretat i prevenció. Principis d’actuació en cas d’emergència o desastre. 
Tema 26. El personal de les biblioteques de titularitat pública. Normativa. Missió, funcions i responsabilitats de cada perfil. Codi deontològic.
Tema 27. Associacionisme professional nacional i internacional. El COBDCV. 
Tema 28. Els recursos econòmics de les biblioteques de titularitat pública. Marc jurídic per a la cerca de recursos externs. La cerca de patrocini, 
mecenatge i esponsorització per als projectes bibliotecaris. 
Tema 29. Accés a la informació pública, transparència i bon govern en la gestió de les biblioteques. Les cartes de serveis. 
Biblioteconomia. Processos tècnics. 
Tema 30. Concepte de biblioteca. Objectius, funcions i serveis dels diferents tipus. La biblioteca pública. Missió de la biblioteca pública. 
Noves tendències. 
Tema 31. Els objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la seua vinculació als objectius i accions de les biblioteques. L’Agenda 
2030. 
Tema 32. Desenvolupament de col·leccions: selecció, adquisició. Gestió de donacions i llegats. Desenvolupament de col·leccions: avaluació 
i expurgue. 
Tema 33. Valoració i taxació de materials bibliogràfics. Criteris i fonts. 
Tema 34. Normalització en la identificació bibliogràfica. Números internacionals normalitzats. Identificació permanent en internet.
Tema 35. Catalogació: principis i regles. FRBR. ISBD, Regles de catalogació espanyoles, RDA. Control d’autoritats. FRAD. FRSAD. Principals 
catàlegs d’autoritats en línia. 
Tema 36. Classificació bibliogràfica. La Classificació Decimal Universal. 
Tema 37. Anàlisi documental. Indexació. Resums. Llenguatges documentals. La Llista d’Encapçalaments de Matèries per a Biblioteca 
Públiques. 
Tema 38.Format Marc 21 de registres bibliogràfics, d’autoritat i de fons.
Tema 39. La Biblioteca Municipal de Sueca: història i evolució.
Tema 40. La Secció local de la Biblioteca Municipal de Sueca: història, evolució i interès.
Tema 41. La Secció local de la Biblioteca Municipal de Sueca: tipologia dels materials llibraris i no llibraris de la col·lecció.
Tema 42. La Secció local de la Biblioteca Municipal de Sueca: processament de la col·lecció.
Tema 43. La Secció local de la Biblioteca Municipal de Sueca: conservació i difusió.
Tema 44. Recursos d’informació a la Secció local de la Biblioteca Municipal de Sueca: bibliografia, bases de dades i altres eines.
Tema 45. Història de Sueca.
Noves tecnologies en biblioteques 
Tema 46. Els llocs web de les biblioteques. Principis de disseny, gestió de continguts, usabilitat i accessibilitat. Les aplicacions mòbils. 
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Tema 47. Xarxes socials en biblioteques. Sistemes integrats de gestió bibliotecària. Absysnet. 
Tema 48. Catàlegs d’accés públic en línia. Eines de descobriment. Catàlegs col·lectius.
Tema 49. Digitalització i preservació digital. Procediments i estàndards.
Tema 50. METS i metadades orientades a la preservació digital: PREMIS. 
Tema 51. Protocols i llenguatges de cerca i intercanvi d’informació: Z39.50, SRU/SRW, OpenURL, OAI-PMH. 
Tema 52. Metacercadors i gestors d’enllaços. Recol·lectors OAI-PMH. Web semàntica en biblioteca. Dades enllaçades en biblioteca. Europeana. 
Hispana. BIVALDI
Tema 53. La biblioteca digital: concepte, tipologia i característiques. Criteris per al desenvolupament de les col·leccions en una biblioteca 
digital. 
Tema 54. Gestió de recursos electrònics a les biblioteques. Criteris de selecció. Negociació de llicències. Contractes de subscripció. 
Tema 55 . Els llibres electrònics a les biblioteques. Gestió, propietat i restriccions d’ús. Plataformes de préstec. e-Biblio. 
Tema 56. La curació de continguts a les biblioteques: definició i aplicacions. 
Tema 57. Les biblioteques en l’era d’internet: el posicionament i les directrius de l’IFLA sobre internet i les notícies falses. 
Tema 58.El nou entorn de dades massives. Concepte, característiques i implicacions en el context de les biblioteques.
Bibliografia i fonts d’informació 
Tema 59. La biblioteca pública com a centre d’informació local. 
Tema 60. Fonts d’informació valencianes i sobre el municipi. 
Tema 61. Referències bibliogràfiques. La norma ISO 690. Els gestors de referències bibliogràfiques 
Tema 62. Informació bibliogràfica i de referència. Fonts d’informació en ciències socials, humanes, ciència i tecnologia. 
Passat i present del llibre i les biblioteques
Tema 63. Evolució històrica del llibre. Des de l’Antiguitat fins al segle XXI. 
Tema 64. Evolució històrica de les biblioteques. Des de l’Antiguitat fins al segle XXI. 
Tema 65. Evolució històrica de l’enquadernació del llibre. Evolució històrica de la il·lustració del llibre. 
Tema 66. La impremta valenciana. Dels incunables al segle XX 
Tema 67. Panoràmica actual de l’edició valenciana. Lectura i hàbits culturals a Espanya en el segle XXI.
Planificació i Direcció dels Serveis Bibliotecaris 
Tema 68. Planificació estratègica i direcció de biblioteques públiques. Instruments i normativa. 
Tema 69. Gestió de recursos humans en biblioteques públiques. Coordinació i motivació d’equips. 
Tema 70. El finançament i la contractació pública en l’àmbit de les biblioteques. 
Tema 71. Tècniques per a l’elaboració d’informes i memòries. 
Tema 72. Sistemes i eines d’avaluació dels processos i serveis bibliotecaris. Norma ISO 11620 sobre indicadors de rendiment per a bibliote-
ques.
Tema 73. Mètodes i procediments per a avaluar l’impacte de les biblioteques. Norma ISO 16439. 
Tema 74. El programa funcional dels espais de la biblioteca. Espais per a nous serveis. Tallers i espais col·laboratius. 
La Difusió de la Biblioteca i els Serveis. Activitats Socials, Culturals i Foment de la Lectura. 
Tema 75. Atenció a l’usuari. La capacitat d’escolta. Comunicació assertiva. Gestió de conflictes. Pla de comunicació d’una biblioteca: definició, 
objectius i avaluació. 
Tema 76. Estratègies de promoció i difusió dels serveis bibliotecaris. 
Tema 77. Organització i gestió d’activitats a les biblioteques: objectius, tipologia, audiències, planificació, recursos, execució i avaluació. 
Tema 78. Serveis bibliotecaris presencials i virtuals. Préstec individual, col·lectiu i interbibliotecari. 
Tema 79. Alfabetització informacional (ALFIN) i Alfabetització Mediàtica (AMI). La bretxa digital. 
Tema 80. Disseny de plans locals de foment de la lectura. 
Tema 81. Prescripció lectora a la biblioteca. Recursos per a la recomanació de llibres. 
Tema 82. Activitats de foment de la lectura. Els clubs de lectura. 
Tema 83. Comissariat i organització d’exposicions amb materials bibliogràfics i documentals. 
Tema 84. La biblioteca pública en la societat: la biblioteca social 
Tema 85. Participació ciutadana en la gestió de la biblioteca pública.
Tema 86. Estratègies de col·laboració amb centres educatius, institucions i col·lectius socials i culturals. 
Tema 87. Serveis d’extensió bibliotecària. Serveis bibliotecaris per a grups vulnerables. Col·lectius de capacitats diverses. 
Tema 88. Serveis específics per a la tercera edat. 
Tema 89. La biblioteca intercultural. Objectius, criteris i accions.
Tema 90. Tècniques d’avaluació de la satisfacció dels usuaris. Gestió de suggeriments i reclamacions. 
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ANNEX II 
SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A PROVES SELECTIVES 

 

DADES DE L'INTERESSAT 

Nombre i Cognoms NIF 

  

 

DADES DEL REPRESENTANT 

Tipus de persona 

Física 
Jurídica 
Nom i Cognoms / Raó Social NIF/CIF 

  

Poder de representació que ostenta 

 

L'Administració Pública verificarà la identitat dels interessats en el procediment 
administratiu, mitjançant la comprovació del seu nom i cognoms o denominació o raó 
social, segons corresponga, que consten en el Document Nacional d'Identitat o 
document identificatiu equivalent. 
Els interessats podran identificar-se electrònicament davant les Administracions 
Públiques a través dels sistemes establits conforme a l'article 9.2 de la Llei 39/2015. 
Per a formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, 
interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, 
haurà d'acreditar-se la representació, de conformitat amb l'indicat en l'article 5 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú. 

 

DADES A EFECTOS DE NOTIFICACIONS 

Mitjà de Notificació 

Notificació electrònica 
Notificació postal 
Idioma realització de la prova 
Castellà 
Valencià 
Direcció 

 

Codi Postal Municipi Província 

   

Telèfon Mòbil Fax Correu electrònic 
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OBJECTE DE LA SOL·LICITUD 

EXPOSA 
Que, vista la convocatòria anunciada en el Butlletí Oficial de la Província, de data 
__________, en relació con la convocatòria per a la selecció d'una plaça de 
____________, de conformitat amb les bases publicades: 
 
DECLARE BAIX LA MEUA RESPONSABILITAT 

 Tindre nacionalitat espanyola, sense perjudici del que es disposa en l'article 57 
del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic. 

 Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques. 
 Tindre compliments setze anys i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de 

jubilació forçosa. 
 No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol 

de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de 
les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per 
a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o 
escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el 
cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas 
de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent 
ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el 
seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública. 

 Tindre la titulació exigida. 
 

Per tant, sol·licite, de conformitat amb allò disposat en els articles 55 i 56 del text 
refós de la Llei de l'Estat Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per RDL 5/2015, de 30 
d'octubre, siga admesa esta sol·licitud per al procés de selecció de personal 
referenciat. 

 

Consentiment i deure d'informar als interessats sobre Protecció de Dades 

�He sigut informat que aquest Ajuntament tractarà i guardar les dades aportades en 
la instància i en la documentació que li acompanya per a la tramitació i gestió 
d'expedients administratius. 
Responsable Ajuntament de Sueca 

Finalitat Principal Tramitació, gestió d'expedients administratius i 
actuacions administratives derivades d'estos. 

Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o 
en l'exercici de poders públics conferits al responsable 
del tractament. 

Destinataris Les dades es cediran a altres administracions 
públiques si són correctament sol·licitades per a 
l'exercici de les funcions que en són pròpies.  No hi ha 
previsió de transferències a tercers països. 

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com 
qualsevol altres drets que els corresponen, tal i com 
s'explica en la informació addicional. 

Informació Addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre 
protecció de dades en la següent url www.sueca.es 
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�Preste el meu consentiment perquè les dades aportades en la instància i en la 
documentació que l'acompanya puguen ser utilitzats per a informació d'interès 
general. 
Responsable Ajuntament de Sueca 

Finalitat Principal Informar sobre les activitats que es realitzen per 
l'Ajuntament de Sueca 

Legitimació Consentiment 

Destinataris Es cediran dades, en el seu cas, a altres 
Administracions Públiques i als Encarregats de 
Tractament de les Dades. No hi ha previsió de 
transferències a tercers països. 

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com 
qualsevol altres drets que els corresponen, tal i com 
s'explica en la informació addicional. 

Informació Addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre 
protecció de dades en la següent url www.sueca.es 

 

DATA I SIGNATURA 

 

Declare sota la meua responsabilitat que les dades facilitades són certs. 

 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__ 

 

 

El sol·licitant, 

 

 

Signat.: _________________ 

 

 SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SUECA 

 

 
La qual cosa es fa pública per a general coneixement. 
 
Sueca, 01 de desembre de 2022.- L'Alcalde President: Dimas Francisco Vázquez España. 


