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ANNEX I. BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR ELS PROCEDIMENTS 

PER A LA CONSTITUCIÓ DE LES BORSES DE TREBALL TEMPORAL DE 

LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA BAIXA 

 

Primera. Objecte de les bases. 

1- És objecte d'aquestes Bases Generals establir els criteris per a la 

contractació de personal laboral o, si escau, nomenament de personal 

funcionari interí, segons especifique la convocatòria,quan quede 

acreditada la seua necessitat per al normal funcionament dels diferents 

serveis públics. 

2- El nomenament del personal interí vindrà condicionat per l'existència de 

vacant o, si escau, per la substitució de personal amb reserva de lloc de 

treball. 

3- La contractació de personal laboral amb caràcter temporal se sotmetrà 

als mateixos principis que el personal interí, si bé, també podrà 

escometre's aquest tipus de contractació en situacions imprevistes de 

naturalesa peremptòria, amb l'objecte d'atendre serveis que no puguen 

ser escomesos pel personal de plantilla. 

Segona. Requisits de les persones aspirants. 

Les persones aspirants que participen en qualsevol dels processos 

selectius hauran de reunir els següents requisits el dia que finalitze el 

termini de presentació de les instàncies i mantenir-se en tot el procés 

selectiu i fins al moment, si escau, de la presa de possessió o 

subscripció del contracte de treball. 

1- Tenir nacionalitat espanyola, sense perjudici del que es disposa en 

l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 

Públic o la de qualsevol dels Estats membres de la Unió Europea en 

termes que estableix la Llei 17/1993, de 23 de desembre. En aquells 

casos de persones estrangeres, la nacionalitat de les quals no estiga 
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compresa entre els Estats membres de la Unió Europea, els serà 

aplicable l'establert en la Llei 4/2000.  

2- Tenir complits els setze anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de 

jubilació forçosa. Només per Llei podrà establir-se una altra edat 

màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés 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 quals exercia 

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 sotmès a sanció 

disciplinària o equivalent ni haver sigut sotmès a sanció disciplinària o 

equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes 

l'accés a l'ocupació pública. 

3- No patir defecte o malaltia que impedisca l'acompliment de les funcions 

objecte del lloc convocat. 

4- No haver sigut separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de 

qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals 

o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se inhabilitat per a 

l'exercici de funcions públiques. 

5- Posseir els requisits de titulació segons categoria i/o especialitat 

sol·licitada en cada convocatòria específica. En el cas de titulacions 

obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la 

corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, 

l'homologació. 

En el cas d'equivalència de títols correspondrà a la persona interessada 

l'acreditació de l'homologació de la titulació corresponent. 

6- Les bases específiques de cada convocatòria podran establir requisits 

addicionals als establits amb caràcter general en aquestes bases. 
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Tercera. De l'admissió de les persones aspirants. 

1- Per a admetre a una persona a les diferents proves selectives que es 

convoquen, bastarà que les persones aspirants manifesten en les seues 

instàncies que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits en la base 

segona de la convocatòria, referides a la data d'expiració del termini de 

presentació d'instàncies i facen efectiu l'import corresponent als drets 

d'examen. 

2- Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, per Resolució de 

Presidència s'aprovarà la llista de persones aspirants admeses i 

excloses, que es farà pública mitjançant la seua inserció en el Tauló 

d'Edictes de la Mancomunitat de la Ribera Baixa i en la seua pàgina 

web, concedint-se un termini de deu dies naturals per a esmena de 

defectes, de conformitat amb la legislació sobre Procediments 

Administratiu Comú. 

3- La publicitat d'aquesta resolució serà determinant a l'efecte de possibles 

impugnacions o recursos. 

4- Les reclamacions si les hi haguera, seran acceptades o rebutjades en la 

resolució que aprove la llista definitiva, que també es farà pública pels 

mateixos mitjans. No obstant açò i, en el cas que no es presenten 

reclamacions, la llista provisional de persones admeses i excloses, 

s'entendrà elevada a definitiva sense necessitat de nova publicació. 

5- Contra la resolució aprovatòria de les llista definitiva les persones 

interessades podran interposar potestativament el recurs de reposició, o 

directament recurs contenciós-administratiu, en els termes de les Lleis 

sobre Procediment Administratiu Comú i Reguladora de la Jurisdicció 

Contenciós-Administrativa, respectivament. 

6- Els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment d'ofici o a 

instàncies de les persones interessades. 
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Quarta. Presentació de les instàncies. 

1- Les instàncies, en modèl oficial, sol·licitant prendre part en el procés 

selectiu, es dirigiran a la Presidència de la Mancomunitat de la Ribera 

Baixa i es presentaran en el Registre d'Entrada de la Mancomunitat o en 

qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 

d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques. En cas d'utilitzar aquest procediment, la persona aspirant 

haurà de comunicar tal circumstància al negociat de personal d'aquesta 

Mancomunitat, al correu electrònic (admin@mancomunitatrb.es) 

adjuntant el justificant. 

 

2- A la instància s'acompanyaran, fotocòpia del Document Nacional 

d'Identitat, fotocòpia de la titulació exigida en la convocatòria, si és el 

cas, resolució judicial o informe dels serveis socials públics que 

acrediten la condició de persona víctima de la violència de gènere o 

domèstica, altra documentació específica en cada convocatòria   i 

justificant d'haver efectuat el pagament dels drets d'examen de 

conformitat amb l'Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes per 

concurrència a proves selectives per a l'ingrés de personal, que es troba 

en vigor.  

Quinta. Prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana para 

les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola. 

1- Amb caràcter previ a la realització de les proves de la fase d'oposició o 

concurs-oposició, les persones aspirants que no posseïsquen la 

nacionalitat espanyola i del seu origen no es desprenga el coneixement 

de la llengua castellana hauran d'acreditar el coneixement de la mateixa 

mitjançant la realització d'una prova de coneixement del la mateixa, en la 

qual es comprovarà que posseeixen un nivell adequat de comprensió i 

expressió oral i escrita en aquesta llengua, llevat que les proves 
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selectives de la convocatòria impliquen per si mateixes la demostració 

d'aquest coneixement. 

2- El contingut de la prova d'acreditació del coneixement de la llengua 

castellana s'ajustarà al que es disposa en el Reial decret 1137/2002, de 

31 d'octubre, que regula els diplomes d'espanyol com a llengua 

estrangera, modificat pel Reial decret 264/2008, de 22 de febrer. 

3- El resultat de la prova de qualificarà com a "apte" o "no apte", sent 

necessari el resultat "apte" per a formar part de l'oposició o concurs-

oposició. 

4- Estaran exempts de la realització de la prova les persones que estiguen 

en possessió del Diploma d'espanyol com a Llengua Estrangera regulat 

en el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o del certificat d'aptitud en 

espanyol per a persones estrangeres expedit per les escoles oficials 

d'idiomes, o acrediten estar en possessió d'una titulació acadèmica 

espanyola expedida per l'òrgan oficial competent en el territori espanyol. 

Sexta.  Sistema de selecció.  

1-  En les bases específiques de cada convocatòria es determinarà el 

sistema de selecció de les persones aspirants, que podrà consistir en 

oposició o concurs-oposició. 

2- Fase d'Oposició. Serà obligatori i eliminatori. S'establirà un temari que 

haurà de tenir, almenys, el següent nombre de temes: 

- Grup A1. 15 temes. 

- Grup A2. 13 temes. 

- Grup B. 11 temes. 

- Grup C1. 9 temes. 

- Grup C2. 7 temes. 

2.1. L'oposició consistirà en la superació de proves que s'establisquen 

en la corresponent convocatòria, i que podran consistir en 

exercicis de caràcter oral, escrit , pràctic i, si és el cas, proves 

físiques, la finalitat de les quals serà contrastar les aptituds de les 
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persones aspirants i els seus coneixements de les matèries 

pròpies de les places convocades. En totes les convocatòries que 

es realitzen s'inclourà un tema referent als Estatuts de la 

Mancomunitat de la Ribera Baixa així com de la Llei d'Igualtat 

entre dones i homes. 

 

3- Concurs-oposició. Es tracta del sistema selectiu en el qual, a més de la 

fase de proves selectives al fet que es refereix el punt anterior, es 

realitzarà una altra fase en la qual s'avaluen els mèrits de les persones 

aspirants conforme al barem que es determine en cada convocatòria. 

Sols participaran en aquesta fase aquelles persones aspirants que 

hagen superat  la fase d'oposició. La puntuació de la fase de concurs no 

podrà excedir del quaranta per cent de la puntuació màxima total del 

procés selectiu.  

Solament es procedirà a puntuar la fase de concurs en el cas d'haver 

superat el nivell d'aptitud establit per a tots i cadascun dels exercicis de 

caràcter eliminatori de la fase d'oposició. Les bases específiques de 

cada convocatòria podran establir un període de pràctiques, un curs 

selectiu o tots dos, com a última fase del procediment de selecció de les 

persones aspirants. 

3.1.El barem de mèrits aplicable en els processos de concurs-oposició, es 

fixarà específicament en cada convocatòria. 

 

Sèptima. Realització dels exercicis. 

1- La celebració de les proves no podrà donar començament fins a 

transcorreguts almenys 5 dies hàbils des de l'endemà a la publicació de 

la llista definitiva de persones admeses i excloses. 

2- La data, hora i lloc de realització de tots els exercicis es farà pública en 

el tauló d'Edictes de la Mancomunitat de la Ribera Baixa i en la seua 

pàgina web. 
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3- Una vegada començades les proves selectives, els preceptius anuncis 

respecte del lloc i hora on hagen de celebrar-se les restants, es faran 

públics en el tauló d'Edictes de la Mancomunitat de la Ribera Baixa i en 

la seua pàgina web com a mínim amb 12 hores d'antelació quan es 

tracte del mateix exercici i de 48 hores d'antelació quan es tracte d'un 

nou. 

4- Les persones aspirants seran convocades en crida única. Les persones 

perdran el dret en els llocs de celebració quan ja s'hagen iniciat les 

proves o per la inassistència a les mateixes, encara quan es dega a 

causes justificades. Tractant-se de proves de caràcter individual, el 

Tribunal podrà apreciar les causes al·legades i admetre a la persona 

aspirant, sempre que les mateixes no hagen finalitzat i aquesta admissió 

no menyscabe el principi d'igualtat amb la resta de les persones 

aspirants. 

5- El Tribunal podrà requerir a les persones aspirants en qualsevol moment 

que acrediten la seua personalitat, a la fi de la qual hauran d'anar 

proveïdes del Document Nacional d'Identitat. 

Octava. Tribunal de selecció. 

1- De conformitat amb la legislació vigent, el Tribunal serà designat 

ajustant-se als principis d'imparcialitat, professionalitat, especialitat, en 

funció de la disponibilitat de recursos i, si és possible,  es tendirà, així 

mateix, a la paritat entre dones i homes.  

2- En la mateixa resolució en la qual s'aprove la llista de persones aspirants 

admeses i excloses, es fixarà la composició del Tribunal qualificador, 

amb el nomenament dels seus respectius titulars i suplents, així com el 

lloc, la data i hora de celebració del primer exercici de la fase d'oposició. 

3- La resolució per la qual es designen els membres del Tribunal 

s'anunciarà en el Tauló d'edicte i en la web municipal, a l'efecte de poder 

promoure's la recusació prevista en la legislació sobre Règim Jurídic del 

Sector Públic, tant en els casos que allí expressament es contemplen, 
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com en el cas que algun dels seus membres haguera preparat a 

persones aspirants/opositors a proves selectives per al mateix cos i 

escala en els cinc anys anteriors a la publicació de la convocatòria. 

4- Estarà integrat per un mínim de tres membres, totes amb veu i vot, 

dels/de les quals, una exercirà la Presidència i la resta seran Vocals, així 

com les seues corresponents persones suplents. Una de les persones 

vocals assumirà la Secretaria del Tribunal.  

5- Totes les persones membres del Tribunal hauran d'estar en possessió 

d'una titulació igual o superior a l'exigida en la convocatòria.  

6- Les persones membres del Tribunal qualificador s'abstindran d'intervenir 

i ho comunicaran a la Presidència, quan coincidisca en elles alguna 

circumstància de les previstes en l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 

d'octubre, de Règim Jurídic del sector públic. 

7- El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de la 

majoria de les persones membres titulars o suplents indistintament. Les 

decisions s'adoptaran per majoria de vots, podent disposar la 

incorporació als seus treballs de persones assessores especialistes per 

a aquelles proves que ho requerisquen, limitant-se a l'exercici de les 

seues especialitats tècniques en base exclusivament a les quals 

col·laboraran amb el Tribunal amb veu, però sense vot. Les persones 

assessores i especialistes, que seran designades per la Presidència, 

han d'estar sotmeses a les mateixes causes d'abstenció i recusació que 

la resta del Tribunal.  

8- Les persones membres del Tribunal actuaran sempre a títol individual 

sense que puguen actuar en representació o per compte de ningú.  

9- De totes i cadascuna de les sessions del Tribunal, tant de celebració 

d'exercicis, correcció i avaluació, i deliberació dels assumptes de 

competència seua, el secretari estendrà un acta, que serà signada per 

totes les persones membres del Tribunal. 

10- Les actes rubricades constituiran part de l'expedient que reflectirà el 

procés selectiu portat a efecte.  
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Novena. Publicitat. 

Totes les convocatòries destinades a la contractació laboral o nomenament de 

personal interí no permanent, incloses les de constitució de borses de treball, 

hauran de publicar-se en el Tauler d'anuncis de la Mancomunitat de la Ribera 

Baixa i en la seua pàgina web. 

 

Dècima. Puntuació final, llista de persones aprovades i constitució de la 

borsa de treball. 

1- El resultat dels exercicis es farà públic després de ser acordat pel 

Tribunal i en finalitzar els mateixos la totalitat de les persones aspirants. 

2- Acabades les proves selectives i la qualificació de les persones 

aspirants, el Tribunal publicarà la relació de les persones aprovades, per 

ordre de puntuació aconseguida. 

3- Una vegada publicada la llista provisional d'acord als criteris establits en 

les bases de la convocatòria, el Tribunal obrirà un termini de deu dies 

hàbils perquè les persones aspirants presenten al·legacions a les 

puntuacions provisionalment atorgades. 

4- Finalitzat el període anteriorment establit i resoltes si escau les 

al·legacions presentades, el Tribunal procedirà a elevar a la Presidència 

de la Mancomunitat de la Ribera Baixa la proposta definitiva de 

puntuació perquè aprove la Borsa de Treball definitiva, comprensiva de 

les persones incloses en la mateixa, de la puntuació obtinguda i de 

l'ordre de crida si escau, la qual serà exposada al públic en el Tauler 

d'anuncis de la Mancomunitat i en la seua pàgina web. 

5- Amb la relació de persones aspirants al·ludides en l'apartat anterior, 

quedarà constituïda la borsa de treball. 

6- En cas d'empat de les puntuacions obtingudes, a l'efecte de determinar 

la prelació en la Borsa de Treball, es resoldrà a favor de la persona que 

tinga que haguera obtingut major puntuació en la primera prova de la 
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fase d´oposició. Si continuara l'empat, al de major puntuació en la 

segona, i finalment al resultat de la tercera, si escau. En última instància 

l'empat es resoldrà per sorteig. 

 

Onzena. Funcionament de la Borsa. Una vegada constituïda la borsa de 

treball, la gestió de la mateixa es regularà pel següent. 

 

1- L'ordre de les persones integrants de les borses de treball vindrà 

determinat per la suma de les puntuacions obtingudes en les fases 

d'oposició o concurs-oposició de les corresponents proves de 

selecció. Així mateix, en el moment de constitució d'aquesta borsa, 

les persones components hauran de comunicar el/els telèfon/s de 

contacte. Qualsevol variació en aquestes dades hauran de 

comunicar-la a la Secció de Recursos Humans durant la vigència de 

la borsa. 

 

 2. A mesura que es produïsquen les necessitats, es comunicaran 

telefònicament a les persones integrants de la borsa de treball, segons 

l'ordre que ocupen en la borsa, quedant constància per escrit de l'ordre 

de les trucades realitzades, l'hora i el nombre de contacte. En el cas que 

es precise més d'un contracte o nomenament, s'oferiran a les persones 

aspirants per ordre de puntuació final en la borsa de treball. 

 

3.- Localització telefònica: L'òrgan gestor cridarà a les persones 

aspirants mitjançant localització telefònica.  

a) Quan no s'aconseguisca aquesta comunicació amb la persona 

interessada, però haguera sigut atesa la trucada per diferent persona o 

s'haguera deixat missatge en el contestador telefònic, s'esperarà un 

període mínim de 30 minuts perquè l'aspirant responga a la crida i 

manifeste la seua opció. Transcorregut aqueix termini sense que la 
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persona interessada haja establert contacte, es procedirà a la crida de la 

següent persona candidata. En el cas que aquesta situació es reitera en 

una nova oferta, la persona candidata passarà a la situació de suspens.  

b) En el cas de no aconseguir-se cap tipus de comunicació es realitzarà 

una segona trucada, transcorreguts almenys 10 minuts, i, en el supòsit 

de no aconseguir-se tampoc comunicació, es procedirà a cridar a la 

següent persona candidata. Les persones candidates no localitzades per 

aquest sistema romandran en la seua corresponent ordre en les llistes 

d'espera per a següents crides. Quan no s'aconseguisca establir 

comunicació durant cinc ofertes diferents, la persona candidata passarà 

a la situació de “suspens” i no se li tornarà a cridar fins que es pose en 

contacte amb l'òrgan gestor corresponent i actualitze les seues dades. 

4- En el supòsit que una persona mantinga una relació laboral o 

funcionarial amb la Mancomunitat de la Ribera Baixa en un programa o 

servei específic i que aquest programa o servei es prorrogue 

automàticament, serà designada amb prioritat aquesta persona respecte 

a la resta de persones  que componen la borsa. 

5- Renúncies: Les persones integrants de la borsa de treball que 

renuncien a les ofertes de contractes temporals o nomenaments interins 

realitzades per aquesta Corporació es penalitzaran amb 6 mesos 

d'exclusió de la mateixa excepte en els següents suposats: 

a) Per trobar-se prestant servei en una administració pública, empresa 

pública o privada. En aquest supòsit la persona interessada haurà 

d'aportar justificant de dita extrema en el termini de 5 dies laborals, a 

explicar des de la comunicació de l'oferta de treball, penalitzant-se amb 

sis mesos d'exclusió si no compleix aquest termini. La persona aspirant 

quedarà en la borsa de treball com “no disponible” fins el dia que conste 

en l'indicat justificant com a data de finalització de contracte o 

nomenament, passant a partir d'aquesta data a ocupar l'ordre inicial que 

li correspon en la borsa. En aquells casos en què el contracte o 

nomenament amb una altra empresa o entitat no conste data de 
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finalització, la persona interessada quedarà en la borsa de treball com 

“no disponible” fins que justifique el seu cessament en l'empresa o entitat 

en la qual preste servei. Aquesta justificació haurà de presentar-la en la 

Mancomunitat de la Ribera Baixa en el termini de 3 dies laborals des del 

seu cessament, penalitzant-se amb sis mesos d'exclusió si no compleix 

aquest termini.  

 

b) Per malaltia que li impedisca l'acompliment del lloc de treball. En 

aquest supòsit la persona interessada haurà de justificar, mitjançant 

informe mèdic, tal extrem en el termini de 5 dies laborals, a explicar des 

de la comunicació de l'oferta de treball, penalitzant-se amb sis mesos 

d'exclusió si no compleix aquest termini. La persona interessada 

quedarà en la borsa de treball com “no disponible” fins que justifique 

l'alta mèdica, que haurà de presentar en la Corporació en el termini de 3 

dies laborals des que es produïsca, penalitzant-se amb sis mesos 

d'exclusió si no compleix aquest termini.  

c) Haver acceptat una altra oferta de treball en una altra empresa o 

entitat, sense que encara s'haja iniciat la relació laboral o funcionarial i 

que aquest inici estiga previst en un termini màxim de quinze dies 

naturals. En aquest supòsit se seguiran els mateixos criteris de 

justificació de treball i cessament que l'establert en l'apartat a) entenent-

se que el termini de presentació del justificant de treball comença a 

explicar des de l'inici de la relació laboral o funcionarial.  

 

Dotzena.- Incidències. El Tribunal té facultat per a resoldre els dubtes que es 

presenten i prendre els acords necessaris per al bon ordre del procés en tot el 

no previst en aquestes bases. 

 

Tretzena.- Impugnacions. La convocatòria i les seues bases i quants actes 

administratius es deriven d'ella i de les actuacions del Tribunal, podran ser 

impugnades per les persones interessades en els casos i en la forma prevista 
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en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 

 

Concretament, contra les actuacions del Tribunal, a partir de l'endemà a la seua 

publicació, les persones aspirants podran presentar:  

 

-Durant dos dies hàbils, les reclamacions o al·legacions que estimen 

oportunes, que seran resoltes pel propi Tribunal, o 

-Dins del termini d'1 mes, recurs d'alçada, en general, contra els actes 

de tràmit que impliquen la possibilitat de continuar en el procediment 

selectiu o produïsquen indefensió.  

 

Quatretzena.- Legislació aplicable. En tot el no previst en aquestes bases 

s'estarà al que es disposa en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 

Bases de Règim Local; Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; Llei 

30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública i les 

seues modificacions; 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; Reial 

decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General 

d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració de l'Estat; Llei 10/2010, de 9 

de juliol, de la Generalitat Valenciana, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública 

Valenciana; Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 

les Administracions Públiques; Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic; i altra normativa que resulte d'aplicació. 

 

Sueca, a 3 de desembre de 2018. 

 

 

Javier Bacarizo Gonzalo. 

Secretari 

 


