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EXPEDIENT
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PROPOSTA NÚM.
4

FISC. /INF.
N

ASSUMPTE
Elevar a definitiva la llista provisional publicada de persones admeses en el procés de selecció
d'una plaça de tècnic superior d'administració i gestió de la Fundació CEMAS i fixar la data i
lloc de celebració del primer exercici.
ÒRGAN COMPETENT
FUNDACIÓ CEMAS
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CEMAS
ACORD/RESOLUCIÓ DE DELEGACIÓ
ACORD 37 DEL PLENO DE 30 DE JULIOL DE 2020 I ACORDS 1 I 5 DEL PATRONATO
DE LA FUNDACIÓN CEMAS DEL 18 DE OCTUBRE DE 2021

FETS
Primer. En data 3 d'agost de 2022 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província
l'anunci de la Presidència de la Fundació CEMAS, pel qual es declarava aprovada la llista
provisional de persones admeses al procés de selecció per a la provisió d'una plaça de naturalesa
laboral de Tècnic Superior d'Administració i Gestió de la Fundació CEMAS.
Segon. Transcorregut el termini concedit de deu dies hàbils des de la publicació en el BOP
per a la presentació de reclamacions, no s'ha presentat escrit o al·legació per part de cap de les
persones interessades.
FONAMENTS DE DRET
Primer. La Fundació CEMAS té una naturalesa jurídica de fundació del sector públic local,
entitat de dret privat que perteneix al sector públic local de l'Ajuntament València que la va
fundar, segons escriptura pública de data 30 de març de 2021, davant el notari de València, Sr.
Enrique Robles Perea (núm. 552 del seu Protocol), de conformitat amb l'acord del Ple de
l'Ajuntament de data 24 de setembre de 2020.
Segon. El text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial
decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, en l'art. 2 estableix l'àmbit d'aplicació de la norma,
indicant.
1. Este Estatut s'aplica al personal funcionari i en el que procedisca al personal laboral al
servei de les següents Administracions Públiques:
a) L'Administració General de l'Estat.
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b) Les administracions de les comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla.
c) Les administracions de les entitats locals.

jurídica pròpia, vinculades o dependents de qualsevol de les Administracions Públiques.
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d) Els organismes públics, agències i altres entitats de dret públic amb personalitat

e) Les universitats Públiques.
2. En l’aplicació d’aquest Estatut al personal investigador es poden dictar normes
singulars per adequar-lo a les seves peculiaritats.
3. El personal docent i el personal estatutari dels serveis de salut es regeixen per la
legislació específica dictada per l’Estat i per les comunitats autònomes en l’àmbit de les seves
respectives competències i pel que preveu aquest Estatut, excepte el capítol II del títol III, llevat
de l’article 20, i els articles 22.3, 24 i 84.
4. Cada vegada que aquest Estatut faci menció del personal funcionari de carrera s’entén
comprès el personal estatutari dels serveis de salut.
5. Aquest Estatut té caràcter supletori per a tot el personal de les administracions
públiques no inclòs en el seu àmbit d’aplicació.
I la Disposició addicional primera (Àmbit específic d'aplicació) disposa que:
Els principis que contenen els articles 52, 53, 54, 55 i 59 són aplicables en les entitats del
sector públic estatal, autonòmic i local, que no estiguin incloses a l’article 2 d’aquest Estatut i
que estiguin definides així a la seva normativa específica.
És a dir, els principis continguts en l'article 52 (Deures dels empleats públics. Codi de
Conducta), en l'article 53 (Principis ètics), en l'article 54 (Principis de conducta) i en l'article 59
(Persones amb discapacitat), són aplicable a la Fundació CEMAS.
L'art. 55.2 del mateix precepte legal, assenyala que:
“Les administracions públiques, entitats i organismes a què es refereix l’article 2 d’aquest
Estatut han de seleccionar el seu personal funcionari i laboral mitjançant procediments en què
es garanteixin els principis constitucionals abans expressats, així com els establerts a
continuació:
a) Publicitat de les convocatòries i de les seues bases.
b) Transparència.
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c) Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l'actuació dels òrgans de selecció.

s’hagen d’exercir.
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e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques que

f) Agilitat, sense perjudici de l'objectivitat, en els processos de selecció.”
Finalment, l'art. 61.7 del reiterat Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre estableix
“Els sistemes selectius de personal laboral fix són els d'oposició, concurs oposició, amb les
característiques establides en l'apartat anterior, o concurs de valoració de mèrits.”
Tercer. La competència correspon a la Presidència de la Fundació, de conformitat amb el
que s'estableix en els poders atorgats pel Patronat de la pròpia Fundació CEMAS, segons acord
de data 18 d'octubre de 2021, elevats a escriptura pública de data 17 de novembre de 2021,
davant el notari de València, Sr. Enrique Robles Perea (núm. 688 del seu Protocol), que li atorga
la facultat de Contractació del personal (punt primer, apartat 4 de les facultats delegades).
Per tot allò que s'ha exposat, ES RESOL: /
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
Primer. Elevar a definitiva la llista provisional publicada de persones admeses al procés de
selecció per a la provisió d'una plaça de naturalesa laboral de Tècnic Superior d'Administració i
Gestió de la Fundació CEMAS.
Segon. Fixar la data, hora i lloc de l'inici del procés amb la realització del primer exercici
previst en la convocatòria:
Data: 4 d'octubre de 2022.
Hora: 11 hores.
Lloc: Sala de Conferències de la Fundació Esportiva Municipal situada en Passeig de la
Petxina, 42 València.
Tercer. Convocar als aspirants a la participació en l'esmentat primer exercici, recordant-los
que hauran d'acudir proveïts de DNI o passaport.
Quart. Donar publicitat a la present Resolució a través de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i de la pàgina web de la Fundació CEMAS.
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