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BASES REGULADORES QUE REGIRAN LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA D’ OCUPACIÓ PER A 

COBRIR LLOCS DE PROFESSOR/A D'EDUCACION AL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIO DE 
PERSONES ADULTES ENRIC VALOR, D’ AIELO DE MALFERIT (EPA Aielo de Malferit). 
 

PRIMERA.- Objecte de la Convocatòria. L'objecte de la convocatòria és la constitució 
d'una borsa de treball per la contractació amb caràcter temporal de professor/a 
d'educació, (Subgrup A2 d'equivalència de titulació), sota el règim jurídic de personal 
laboral temporal, amb la finalitat de cobrir llocs de treball en el CENTRE MUNICIPAL DE 
FORMACIO DE PERSONES ADULTES ENRIC VALOR, D’ AIELO DE MALFERIT. 
 
Les funcions corresponents  seran les pròpies del lloc de professor/a d'educació amb 
destinació en l'Ensenyament de Persones Adultes (EPA), en el programes formatius A, C 
i E. 
 
SEGONA.- Legislació aplicable.  La realització de les proves selectives se subjectarà, en 
allò no expressament previst en les presents bases, a la normativa de selecció de funció 
pública local aplicable en els termes de l'article 103 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, de la TREBEP, de l'Estatut Bàsic de 
Empleat Públic i legislació concordant, així com de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, 
d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana. 
 
TERCERA.- Requisits per inscripció a la Borsa. Per a poder participar en les proves que 
es convoquen els aspirants hauran de reunir els següents requisits: 
 
a) Ser espanyol / a, tenir nacionalitat espanyola i, si no és així, s'estarà al que disposa 
l'article 10.2 de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre Drets i Llibertats dels 
Estrangers, i article 57 de l'EBEP així com en la legislació de desenvolupament. 
b) Estar en possessió de la titulació que a continuació s'expressa, o complir les 
condicions per obtenir-la en la data en què acabi el termini de presentació d'instàncies: 

- Títol de Mestre en Educació Primària o equivalent. 
- Certificat de capacitació per a l'ensenyament en valencià o diploma de mestre 
de valencià, o equivalent. 

c) Tenir complerts setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació 
d) No patir malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les funcions. 
e) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei el Estat, de les 
Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici 
d'ocupacions públiques, en els termes de l'article 56.1. "d" de l'RD Legislatiu 5/2015, de 
30 d'octubre, pel qui aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l' Empleat Públic. 
f) No estar sotmès a causa d'incompatibilitat d'acord amb el que estableix en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques. 
 
La possessió de tots aquests requisits s'haurà d'acreditar en la data de finalització del 
termini de presentació d'instàncies i mantenir-se fins a la formalització del contracte i 
durant la vigència d'aquest. 



 
QUARTA.- Forma i termini de presentació de sol·licituds. Les instàncies es dirigiran al 
Sr. Alcalde - President de l’Ajuntament d’ Aielo de Malferit, presentant-se en el Registre 
d’Entrada de l’Ajuntament,  o en la forma que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
El termini de presentació d’instàncies serà de 4 dies hàbils a partir del següent al de la 
publicació de l’anunci de la convocatòria en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i la web 
municipal.  
 
5.4.- Amb les sol·licituds s’adjuntarà la següent documentació: (1) Fotocòpia del DNI, (2) 
Currículum vitae, (3) Fotocòpia dels documents acreditatius dels requisits i merits. 
 
No serà admesa cap documentació acreditativa que es presente conclòs el termini de 
presentació d’instàncies. 
 
CINQUENA.- Admissió d'aspirants. Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, 
l'Alcalde dictarà una resolució, declarant aprovades les llistes provisionals d'aspirants 
admesos i exclosos, i composició del Tribunal qualificador. 
 
Aquesta Resolució s'anunciarà a la pàgina web de l'Ajuntament i en el taulers anuncis i 
contindrà la indicació de les causes d'exclusió i es concedirà un termini de 2 hàbils, per 
esmenar els defectes en els termes de l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu comú de les administracions públiques. transcorregut el 
terme d'esmena, i resultes si escau les al·legacions presentades, es dictarà resolució 
declarant aprovades definitivament les llistes de aspirants admesos i exclosos. Si no es 
produeix cap reclamació, la resolució d’aprovació provisional serà definitiva 
automàticament.  
 
SISENA.- Tribunal de selecció. El tribunal qualificador de les proves selectives serà 
nomenat per l'Alcalde i la seva composició haurà de respondre als principis 
d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat 
entre dona i home. 
 
Estarà constituït per un president/a, dos vocals i la Secretària de la Corporació o 
funcionari/a en qui delegue. El president/a i vocals hauran de ser funcionaris de carrera 
o personal laboral fix que posseeixin una titulació igual o superior a la requerida per al 
lloc de treball que es convoca i hauran de pertànyer al mateix grup o grups superiors. 
 
El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de la majoria dels seus 
membres titulars o suplents indistintament. Les decisions s'adoptaran per majoria de 
vots, i podrà disposar la incorporació als seus treballs d'assessors especialistes per a 
aquelles proves que ho requereixin, limitant-se a l'exercici de les seves especialitats 
tècniques en base exclusivament a les quals col·laboraran amb el tribunal amb veu, però 
sense vot.  
 



Els assessors i especialistes, han d'estar sotmesos a les mateixes causes d'abstenció i 
recusació que la resta de tribunal. 
 
Els membres de Tribunal actuaran sempre a títol individual sense que puguin actuar en 
representació o per compte de ningú. 
 
SETENA.- Sistema de selecció. El procediment selectiu esta constituït per la superació 
d’una fase de concurs , que consistirà en la valoració de mèrits, i a la qual seguirà una 
fase d’entrevista obligatòria.  
 
FASE de Concurs:  
1. Experiència professional per serveis prestats en llocs relacionats directament en l’ 
objecte de la borsa:  0.20 punts per mes treballat en l’ Administració Pública / 0.15 punts 
per mes treballat en  empresa privada, amb un màxim de 7 punts.  
 
Els mèrits professionals prestats a les administracions públiques s'acreditaran 
mitjançant la presentació de certificat expedit per l'òrgan competent, en el qual haurà 
de constar la categoria professional exercida, jornada i durada del contracte. O bé 
mitjançant els contractes de treball juntament amb l'informe de vida laboral expedit per 
la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 
Els mèrits professionals prestats en empreses privades quedaran acreditats mitjançant 
els contractes de treball juntament amb l'informe de vida laboral expedit per la 
Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 
2. Cursos de formació i perfeccionament relacionats directament amb el lloc de treball. 
Fins un màxim de 3 punts. La valoració de cada curs es realitzarà d’acord amb la durada 
i l’escala següent:  
De 200 o més hores...................... 0, 50 punts. 
De 100 o més hores...................... 0, 30 punts. 
De 50 o més hores........................ 0, 15 punts.  
De 20 o més hores........................ 0, 05 punts.  
 
3.- Altres titulacions. 
Es tindran en compte aquelles titulacions oficials, com ara postgraus, màsters o 
doctorats, que guardin relació amb les funcions de el lloc convocat. La valoració serà 
d'acord amb el següent barem: 
Doctorat:   ...................... 1 punt 
Màster o Postgrau:  ...................... 2 punts 
 
4. Altres idiomes comunitaris. Fins un màxim d’1 punt. Es valorarà estar en possessió 
d’algun dels certificats que acrediten el coneixement d’ un idioma comunitari, a partir 
del nivell B1. 
 
No es valoraran aquells cursos en els justificants no s'acreditin les hores de durada dels 
mateixos, ni les activitats de naturalesa diferents als cursos, com ara, jornades, taules 
rodones, debats i seminaris. 



 
En cap cas seran valorats per cursos de formació o perfeccionament d'aquells cursos o 
assignatures la finalitat dels quals siga la obtenció d'un títol acadèmic, màster o una altra 
titulació de postgrau. 
 
Sols es tindran en consideració els merits de formació complementaria acreditats per 
organismes i/o entitats publiques.   
 
5. Altres. Estar empadronat en Aielo de Malferit, fins a 2 punts,  abans de l’ 1 de gener 
de 2020. 
 
La no presentació d'algun dels esmentats documents comportarà la no valoració dels 
mèrits d'aquest apartat. 
 
La qualificació final del concurs serà el resultat de la suma de les puntuacions atorgades 
pel tribunal a cada mèrit considerat. 
 
Entrevista: De caràcter obligatori i no eliminatori. (màxim 5 punts).  Després de la 
valoració de mèrits tots els aspirants realitzaran una entrevista curricular sobre 
l’experiència i coneixements professionals. La data, hora i lloc de l’inici de les entrevistes 
s’anunciarà en la resolució que aprove la llista definitiva d’admesos i exclosos.  
 
VUITENA.- Publicació final, funcionament i vigència de la borsa. 
La puntuació final dels aspirants s'obtindrà de la suma de les puntuacions obtingudes en 
la baremació de mèrits i l’ entrevista personal. 
En cas d'empat en les puntuacions totals obtingudes pels aspirants a l'objecte de 
determinar l'ordre a la Borsa dels aspirants afectats s'atendrà, en primer lloc, a la major 
puntuació obtinguda per experiència professional, si persisteix l'empat s'atendrà, cursos 
formatius i, finalment, l’ entrevista personal.  
 
El resultat de la qualificació final es publicarà al tauler d'anuncis de la seu electrònica de 
l'Ajuntament, i es concedirà el termini de 2 dies hàbils a partir de l'endemà de la 
publicació per a la presentació d’ al·legacions a la mateixa. 
 
Finalitzat aquest termini i resoltes, si escau, les al·legacions presentades, el resultat de 
la qualificació final s'elevarà a definitiva. El Tribunal eleva la proposta a l'Alcaldia perquè 
procedeixi a la seva aprovació i constitució de la Borsa de Treball. 
 
 
 
NOVENA.- Creació i funcionament de la borsa de treball. 
La crida per al lloc a cobrir s'efectuarà per rigorós ordre de puntuació. A aquest efecte, 
es requerirà el candidat proposat perquè, dins el termini no inferior a 1 dia hàbil, 
presenti la seva acceptació o renúncia. La crida es realitzarà al correu electrònic indicat 
per l'aspirant en la sol·licitud per participar en aquest procés selectiu. 
 



En el cas que algun aspirant no atengués la crida o renunciï a el lloc de treball passarà a 
ocupar l'últim lloc de la borsa constituïda, procedint-se a la crida de el següent de la 
llista. No obstant això, conservarà el seu lloc a la llista per a posteriors contractacions si 
la impossibilitat d'atendre la crida es degués a causes degudament justificades. No es 
considerarà com a causa degudament justificada l'estar ocupant un altre lloc de treball. 
 
Serà considerada causa justificada per no atendre la crida sense decaure l'ordre de la 
corresponent borsa, les següents causes: 
1r La Incapacitat temporal derivada de malaltia comuna, accident no laboral, accident 
de treball i de malaltia professional, durant el temps que duri la mateixa. 
2n En cas de maternitat, si la renúncia de la mare es produeix entre el setè mes 
d'embaràs i la setzena setmana posterior a el part, divuitena si el part és múltiple. 
3r En els supòsits i termes que estableix la normativa vigent per a promoure la conciliació 
de la vida familiar i laboral de les persones treballadores i les víctimes de violència de 
gènere, podran renunciar a l' nomenament o contracte, amb l'únic dret de romandre en 
la borsa de treball mentre duri aquesta situació. 
4t Per mort de familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, amb el límit 
temporal de fins a 5 dies. 
5è Per privació de llibertat fins que no es dicti sentència ferma condemnatòria. 
6è Per adopció si la renúncia es produeix dins de les setze setmanes posteriors a la 
resolució judicial d'adopció. 
7è Per matrimoni o inscripció com a parella de fet en el Registre Civil, si la renúncia es 
produeix dins dels 15 dies naturals següents o anteriors a la celebració o inscripció en el 
citat Registre. 
En tot cas, es produirà la baixa automàtica en la corresponent borsa de treball pel 
compliment de l'edat per a la jubilació o per falsedat o falta inicial o sobrevinguda 
d'algun dels requisits exigits o de les circumstàncies al·legades per a la seva inclusió en 
la borsa. 
 
Amb caràcter previ a la formalització del contracte, haurà d'acreditar que segueix 
complint els requisits exigits en les presents bases. 
 
DESENA.-Incidències. El tribunal estarà autoritzat per resoldre els dubtes que es 
presenten i adoptar els acords necessàries per assegurar el bon ordre del procediment 
selectiu en tot allò no previst en estes bases, segons la normativa vigent. 
 
ONZENA.- Vinculació de les bases. Les presents bases vinculen a l'Administració, a 
tribunal i als que participen en les proves selectives. 
Contra aquesta convocatòria i tots els actes administratius definitius que es derivin, els 
interessats podran interposar, d'acord amb el que estableix l'article 114 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions 
públiques, podran interposar els següents recursos: 
a) Recurs potestatiu de Reposició, davant l'Alcaldia-Presidència. 
b) Recurs Contenciós-Administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-competent. 
 
 


