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 BASES ESPECIFIQUES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA LLISTA PER A LA PROVISIÓ
TEMPORAL  DE  LLOCS  DE  TREBALL  D'AUXILIAR  ADMINISTRATIU  DE
L'AJUNTAMENT DE NOVELDA MITJANÇANT NOMENAMENT PROVISIONAL PER
MILLORA D'OCUPACIÓ.

PRIMERA.  OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.  L'objecte  de  la  present  convocatòria  és  la
constitució  d'una  borsa  de  treball  per  a  la  provisió  temporal  de  llocs  de  treball  d'Auxiliar
administratiu  enquadrats en l'escala d'Administració general, subescala auxiliar, grup C2 mitjançant
el nomenament provisional per millora d'ocupació a què es refereix l'art. 107 de la Llei 10/2010 de
9 de juliol d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, amb les condicions i efectes que
s'assenyalen en aquest text legal.

SEGONA. NORMATIVA APLICABLE. A la present convocatòria i bases se li aplicarà el  Text
Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, el 107 de la Llei 10/2010 de 9 de juliol d'Ordenació i
Gestió de la Funció Pública Valenciana, amb les condicions i efectes que s'assenyalen en aquest text
legal, el Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el
Reglament de Selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública
valenciana.
En el que no estiga previst en les presents bases i en la normativa citada, seran aplicable la resta de
normes vigents en matèria de funció pública.

TERCERA. REQUISITS DELS ASPIRANTS. Hauran de reunir els següents requisits:
    a) Ser funcionari de carrera de l'Ajuntament de Novelda, ocupant plaça diferent a la d'Auxiliar
administratiu.
    b) Estar en possessió, o en condicions d'obtindre’l abans de la data en què acabe el termini de
presentació d'instàncies, del títol d'Educació secundària obligatòria.

    c) No haver sigut imposada sanció disciplinària, o tindre-la cancel·lada o tindre dret a la seua
cancel·lació en l'expedient personal.

QUARTA. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA I BASES. Donat l'àmbit municipal d'aquesta
borsa de treball,  les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el  tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i en la pàgina web municipal.

CINQUENA.  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.  Les  instàncies  sol·licitant  prendre  part  en
l'oposició  es  dirigiran  a  la  Presidència  de  la  Corporació,  presentant-se  en  el  Registre  General
d'aquesta o en els termes previstos en la vigent Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú,
durant el termini de deu dies naturals a partir de la publicació de les presents bases en el Tauler
d'anuncis de la Corporació.

Els sol·licitants manifestaran en la instància que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que
s'exigeixen en la base tercera, referides a la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies,
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així com els documents que acrediten el compliment de les mateixes i els mèrits al·legats, excepte
en el cas que consten en el seu expedient personal, en aquest cas bastarà al·legar-los.
Els successius anuncis de la present convocatòria es publicaren igualment en el tauler d'anuncis i
pàgina web de l'Ajuntament.

SISENA.  COMPOSICIÓ  DE  LA COMISSIÓ  DE  VALORACIÓ.  Per  resolució  d'Alcaldia  es
designarà  la  Comissió  de  valoració  que  estarà  composta  en  tot  cas  pels  següents  membres,
funcionaris de carrera, pertanyents a un grup de titulació igual o superior a la del  lloc a proveir.

- President. 
- Tres Vocals. 
- Secretari. El de l'Ajuntament o funcionari que el substituïsca.
  Tots els membres de la comissió tindran veu i vot.

SETENA.  ADMISSIÓ  D'ASPIRANTS  I  PUNTUACIÓ.  Finalitzat  el  termini  de  presentació
d'instàncies,  la  Comissió de valoració examinarà les  sol·licituds  presentades,  comprovarà si  els
requisits exigits i els mèrits al·legats estan justificats adequadament, i atribuirà a cada sol·licitant la
puntuació que li corresponga, d'acord amb el barem que consta en la base huitena.
Una vegada realitzat el tràmit anterior, formularà proposta a l'Alcaldia - Presidència amb la relació
de persones admeses i excloses, indicant en el primer dels casos la puntuació total obtinguda i en el
segon la causa d'exclusió. Per l'Alcaldia es dictarà resolució aprovant provisionalment l'anterior
proposta, publicant-se en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, amb la concessió d'un termini de deu
dies naturals perquè les persones interessades puguen al·legar el que consideren oportú. Una vegada
transcorregut el termini anterior i si no es presentaren al·legacions, la llista s'elevarà a definitiva.

HUITENA. BAREM DE MÈRITS. Es realitzarà de conformitat amb el següent barem:
    1. Per formació, fins a un màxim d'11 punts, segons els apartats següents:
        1.1. Titulació acadèmica. Per qualsevol títol acadèmic d'igual o superior nivell a l'exigit per al
lloc de treball a proveir, exclòs el que siga necessari per a presentar-se a la present borsa: 1'5 punts
per títol, fins a un màxim de 3 punts.
        1.2.  Cursos  de  formació  i  perfeccionament.  Només  computaren  aquells  convocats  o
homologats per un centre o organisme oficial de formació d'empleats públics, amb duració igual o
superior a 15 hores. Es valoraran fins a un màxim de 8 punts els realitzats en l'àmbit de les tasques
d'administració general, segons la següent escala:
De 100 o més hores: 2 punts.
De 75 a menys de 100 hores: 1'5 punts.
De 50 a menys de 75 hores: 1 punt.
De 25 a menys de 50 hores: 0,5 punts.
De 15 a menys de 25 hores: 0,2 punts.
No es puntuaran els cursos realitzats en àmbits diferents a les tasques d'administració general, ni els
cursos acadèmics, doctorat, ni d'instituts universitaris quan formen part del pla d'estudis del centre,
ni cursos que s'hagen seguit per a l'accés a la funció pública o per a l'adaptació al règim jurídic dels
llocs de treball.
    2. Per serveis prestats en qualsevol administració pública com a funcionari de carrera o personal
laboral fix. De conformitat amb el que es preveu en l'art. 77.5 del Decret 3/2017 el temps de serveis
prestats  mitjançant  nomenament  per  millora  d'ocupació  computarà  en  l'escala  o  agrupació
professional  en la  qual  s'hagen exercit.  Fins  a un màxim de 8 punts,  d’acord amb els  apartats
següents:

2



        2.1 A raó de 0,075 punts per mes complet de serveis efectius, si han sigut prestats en llocs
funcionarials  de  l'escala  d'administració  general  enquadrats  dins  de  les  subescales  de  gestió  o
administratiu (A2 i C1).

        2.2 A raó de 0,05 punts per mes complet de serveis efectius, si han sigut prestats en llocs
funcionarials de l'escala d'administració general enquadrats dins de les subescales auxiliar  (C2 ).

        2.3 A raó de 0,025 punts per mes complet de serveis efectius, en la subescala de subalterns (E i
AP).

        2.4 L'experiència s'acreditarà mitjançant certificació en la qual constarà expressament el vincle
amb  l'administració,  la  plaça  ocupada  i  el  període  treballat,  excepte  per  als  serveis  prestats  a
l'Ajuntament de Novelda, que únicament bastarà al·legar-los.

3.- VALENCIÀ. El coneixement de valencià es valorarà fins a un màxim d'1 punt, prèvia
acreditació d'estar en possessió del Certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià, conformement a la següent escala:
- Coneixement oral A2: 0,25 punts.
- Grau elemental B1: 0,50 punts.
- Grau mitjà C1: 0,75 punts.
- Grau superior C2: 1 punt.

Es puntuarà únicament el nivell més alt de coneixements de valencià que es tinga, sempre que no
constituïsca requisit del lloc a proveir.

4.- Idiomes d'altres països de la Unió Europea. Es valorarà amb 0,2 punts cada curs complet
d'un idioma d'un altre país de la Unió Europea, o el seu equivalent si es tracta de cicles o, si escau,
12 crèdits, corresponents a títol expedit per una universitat o escola oficial d'idiomes, públiques o
legalment reconegudes per a impartir estudis amb validesa oficial. Fins a un màxim d'1 punt.

En cas d'empat, es dirimirà per l'antiguitat en la forma valorada en l'apartat 2. Si persistira, per la
major puntuació obtinguda en l'apartat 1. Si no hi ha altre remei, es decidirà l'ordre en la borsa
d'aquells aspirants d'igual puntuació per sorteig.

NOVENA.  NOMENAMENTS  PER  MILLORA D'OCUPACIÓ.  Als  funcionaris  nomenats  per
millora d'ocupació se'ls reservarà durant el temps de duració d'aquest, el lloc de treball del qual
foren titulars i se'ls considerarà en servei actiu en el grup de titulació al qual pertanguen.

DESENA. RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE LA BORSA.
    1. El període de vigència de la present borsa serà de dos anys, podent ser prorrogada mitjançant
resolució  expressa.  Si  al  final  d'aquest  període  no  s'haguera  constituït  una  nova  borsa  que
substituïsca l'anterior, la vigència d'aquesta es prorrogarà de manera automàtica, sense necessitat de
cap acte exprés, fins que quede constituïda la nova.
    2. Excepte justificació expressa en relació amb les necessitats del servei, la provisió mitjançant el
sistema de millora d'ocupació s'efectuarà amb preferència a altres borses d'ocupació temporal.
    3. L'ordre de crida dels quals  formen part de la borsa serà segons la proposta definitivament
aprovada que inclourà tots els llocs vacants existents en la plantilla.
    4. Una vegada seleccionada la persona, li serà notificada la destinació provisional a la qual se
l'adscriurà,  concedint-li  un  termini  no  inferior  a  vint-i-quatre  hores  perquè  accepte  per  escrit.
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Transcorregut  l'indicat  termini  sense  que  manifeste  la  seua  acceptació  o,  si  escau,  ho  rebutge
expressament, el lloc s'oferirà a qui per torn li corresponga.
    5.  Transcorregut  el  termini  concedit  per  a  l'acceptació del  lloc  oferit  sense que  la  persona
interessada haja comparegut, no haja acceptat el lloc, o bé haja rebutjat expressa o tàcitament la
destinació, aquesta perdrà el número d'ordre que tinga en la borsa, passant a ocupar l'últim lloc en
aquesta. No obstant això, no es perdrà l'ordre de precedència en la borsa quan l'interessat al·legue
per escrit causa justificada o de força major per a la seua incompareixença o rebuig.
    6. Finalitzada la vigència del nomenament o contracte temporal, la persona es reintegrarà a la
borsa de treball que li corresponga, en el lloc immediat següent a l'últim en ordre de puntuació que
existisca el dia d'aquest cessament. En cas de produir-se dos o més cessaments el mateix dia, l'ordre
de reincorporació respectarà la major puntuació dels interessats. Si el cessament es produeix abans
de transcórrer 365 dies des de la presa de possessió, els interessats es reintegraran a la borsa en el
lloc que, per ordre de puntuació, els corresponga.”

El termini per a presentar sol·licituds serà de deu dies naturals a partir  de la publicació de les
presents bases en el Tauler d'anuncis de la Corporació i en la WEB municipal, de la manera que
s'estableix en aquestes.
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