
 

 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ 

D’UNA BORSA DE TREBALL DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 

TEMPORAL, PER A NECESSITATS URGENTS I INAJORNABLES, PER A 

PROFESSORS DE L’ORQUESTRA DE VALÈNCIA PER ALS INSTRUMENTS: A) 

TROMPETA; B) FAGOT-CONTRAFAGOT; C) PERCUSSIÓ; D) TROMBÓ ALT - 

TROMBÓ TENOR; E) CONTRABAIX; F) FLAUTA; G) VIOLA; H) VIOLONCEL, i I) 

OBOÉ. 

 

Esta convocatòria, les bases íntegres de la qual es publicaran, almenys, en la pàgina web 

i tauler d’edictes de l’OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València, 

<http://www.palaudevalencia.com/> i en anunci en el BOP de València, sense perjudici 

d’altres mitjans que es consideren apropiats per a la major difusió, tindrà en compte el 

principi d’igualtat de tracte entre barons i dones per a l’accés a l’ocupació pública, sense 

que hi puga prevaldre cap discriminació per raó de sexe, d’acord amb els articles 14 i 23 de 

la Constitució espanyola; els articles 10.3 i 11 de Llei orgànica 5/1982, d’1 de juliol, 

d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana; l’article 61.1 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, i l’article 51.i de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i 

gestió de la funció pública valenciana. 

El procés de selecció de personal per a la constitució de la borsa de treball es regirà per 

estes bases, i en tot allò que no s’hi preveja caldrà ajustar-se al que s’establix en el 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 (TREBEP); la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per 

a la reforma de la funció pública, en tot allò que resulte vigent i de caràcter bàsic; el Reial 

decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’establixen les regles bàsiques i els programes 

mínims a què ha d’ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris d’Administració 

local, i els preceptes que no resulten de caràcter bàsic tindran caràcter supletori respecte de 

la legislació específica de la Comunitat Valenciana; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; el 

Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

l’estatut dels treballadors (ET), així com per la normativa autonòmica valenciana 

específica: Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció 

pública valenciana (LOGFPV); Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern valencià, pel 

qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i carrera administrativa 

del personal comprés en l’àmbit d’aplicació de la Llei de funció pública valenciana, i la 

resta de disposicions generals relacionades amb la matèria. 

Este organisme acorda convocar procés selectiu per a la convocatòria de places de 

personal laboral temporal d’acord amb les següents: 

 

BASES DE CONVOCATÒRIA 

 

Primera. Objecte 

La contractació de personal temporal per a cobrir amb caràcter excepcional les 

necessitats urgents i inajornables de l’Orquestra de València, OAM Palau de la Música, 

Congressos i Orquestra de València. 



 

Segona. Normes generals 

Es convoca procés selectiu amb la finalitat de confeccionar una borsa de treball per a la 

contractació de personal laboral temporal, en la categoria professional de titulats superiors 

de música per a l’Orquestra de València (OAM Palau de la Música). 

El procés selectiu es realitzarà per mitjà del sistema d’audició, amb els exercicis que 

s’especifiquen en l’annex II. 

La inclusió en les borses de treball servirà per a la contractació de personal laboral 

temporal, i s’utilitzarà per a les possibles substitucions de treballadors amb dret a reserva de 

lloc de treball, mentre dure esta, o per al cas de contractacions temporals, urgents i 

inajornables. 

De la inclusió en estes borses de treball no podran derivar-se altres obligacions i drets. 

 

Tercera. Classificació de la plaça 

Grup de titulació A, subgrup A1. 

De conformitat amb el que es preveu en l’article 77, “Classificació del personal laboral”, 

de l’EBEP, en què s’establix que “el personal laboral es classificarà de conformitat amb la 

legislació laboral”. En relació amb l’article 22 de l’ET, “Sistema de classificació 

professional”, en què s’establix, en l’apartat 1, que “per mitjà de la negociació col·lectiva o, 

si no n’hi ha, acord entre l’empresa i els representants dels treballadors, s’establirà el 

sistema de classificació professional dels treballadors a través de grups professionals”. El 

conveni col·lectiu de treball per al personal laboral de l’empresa OAM Palau de la Música, 

en l’article 63, “Contractació”, apartat 8, establix efectivament els diferents grups i 

subgrups en què s’organitza l’OAM, que dóna resposta al manament de l’article 22 de l’ET 

preveient que “per acord entre el treballador i l’empresari s’assignarà al treballador un grup 

professional”. 

 

Quarta. Requisits dels candidats 

Per a ser admesos a la realització del procés selectiu, els aspirants hauran de posseir el 

dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i mantindre fins al moment de 

la formalització del contracte de treball, els requisits de participació següents: 

1. Nacionalitat 

a) Tindre la nacionalitat espanyola. 

b) Ser nacional d’un estat membre de la Unió Europea. 

c) Qualsevol que siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals 

d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els 

seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen 

menors de vint-i-un anys o majors d’esta edat dependents. 

d) les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals subscrits per la 

Unió Europea i ratificats per Espanya en què s’aplique la lliure circulació de treballadors 

e) Els estrangers no inclosos en els casos referits en els paràgrafs anteriors, que tinguen 

residència legal a Espanya. 

2. Edat 

Tindre complits setze anys i no superar, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa. 

3. Titulació 



Posseir la titulació exigida de títol superior de l’instrument a què s’opte o el seu 

corresponent a un altre país degudament homologat, o complir els requisits per a l’obtenció 

en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació. 

4. Compatibilitat funcional 

Posseir la capacitat funcional per a l’exercici de les tasques. 

5. Habilitació 

No haver sigut acomiadat com a personal laboral, o separat com a funcionari de carrera 

o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, 

per mitjà d’expedient disciplinari del servici 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 llocs o càrrecs públics per resolució judicial, per a 

l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien 

en el cas del personal laboral, en què haja 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. 

Per la seua banda, els qui superen les proves selectives hauran d’acreditar, per mitjà del 

certificat mèdic oficial corresponent, que posseïxen les capacitats i aptituds físiques i 

psíquiques que siguen necessàries per a l’exercici de les funcions o tasques corresponents. 

Així mateix, acreditaran els seus coneixements de valencià d’acord amb allò que 

s’establix en este sentit en la base novena. 

Tot això de conformitat amb els articles 56, “Requisits generals”, i 57, “Accés a 

l’ocupació pública de nacionals d’altres estats”, del TREBEP, i els articles 53, “Requisits 

d’accés”, i 54, “Accés a l’ocupació pública de nacionals d’altres estats”, de la LOGFPV. 

 

Cinquena. Naturalesa jurídica de la relació del servici 

Contracte laboral temporal. 

De conformitat amb els articles 11 del TREBEP, 18 de la LOGFPV i 15 de l’ET. 

 

Sisena. Presentació de sol·licituds 

a) Forma: 

Els qui desitgen participar en este procés selectiu hauran d’omplir el model d’instància 

que figura com a annex I d’esta convocatòria, que estarà disponible en el Registre General 

d’Entrada de l’OAM Palau de la Música (passeig de l’Albereda, núm. 30, València); en el 

punt en línia d’accés general <http://www.palaudevalencia.com/> i en 

<https://www.valencia.es/>. 

Caldrà presentar les instàncies en el Registre General d’Entrada de l’OAM Palau de la 

Música (passeig de l’Albereda, núm. 30, València). Això sense perjudici de la seua 

presentació d’acord amb el que establix l’article 38, “Registres”, apartat 4, de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre. 

Les sol·licituds hauran de constar degudament omplides, amb indicació amb claredat de 

nom i cognoms, adreça, telèfon de contacte i adreça electrònica, nacionalitat, data de 

naixement, objecte de la convocatòria i lloc de treball a què s’opta, declaració expressa en 

què s’assevere que es posseïxen tots i cada un dels requisits de capacitat exigits en les bases 

de la convocatòria, data, firma i òrgan a què es dirigix la instància (OAM Palau de la 

Música, Congressos i Orquestra de València). 



A la sol·licitud s’adjuntarà fotocòpia compulsada del DNI (o el document legal 

equivalent als efectes de l’article 57.4 del TREBEP i 54.4 de la LOGFPV) i fotocòpia 

compulsada de la titulació corresponent exigida per la convocatòria (si la titulació 

s’haguera obtingut en un país diferent d’Espanya, haurà de quedar acreditada per mitjà de 

l’homologació oficial corresponent). 

b) Temps: 

El termini de presentació d’instàncies serà de vint dies hàbils, i s’iniciarà a partir de 

l’endemà del dia en què tinga lloc la publicació d’esta ressenya en el Butlletí Oficial de la 

Província (BOP València). Estes bases també es publicaran en el tauler d’anuncis de 

l’OAM Palau de la Música. 

La no-presentació de la sol·licitud dins del termini i la forma escaients suposarà 

l’exclusió de l’aspirant. 

 

Setena. Admissió d’aspirants 

Una vegada acabat el termini de presentació d’instàncies, es dictarà una resolució per 

mitjà de la qual es declara aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, que 

es publicarà en el tauler d’anuncis del Palau de la Música i en les pàgines web ja 

esmentades, amb indicació expressa de les causes d’exclusió, i es concedirà un termini de 

deu dies hàbils a l’efecte de presentació de reclamacions o d’esmena de deficiències. 

Seran esmenables els errors materials o de fet que es puguen produir en les dades 

personals de l’interessat, lloc assenyalat a l’efecte de notificacions, data, firma o òrgan a 

què es dirigix. 

No seran esmenables les deficiències que afecten el contingut essencial de la mateixa 

sol·licitud del procés selectiu, ni tampoc les que es referisquen a l’incompliment del termini 

de caducitat o a les referides a la falta d’actuacions essencials. Queden, per tant, totalment 

exclosos del procés selectiu els aspirants que no facen constar expressament en la 

sol·licitud que es posseïxen tots i cada un dels requisits de capacitat exigits en les bases. 

Igualment, quedaran totalment exclosos els qui presenten la sol·licitud de forma 

extemporània, tant abans com després del termini establit. 

De conformitat amb els articles 70 i 71 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, i l’article 

10 del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià. 

Una vegada transcorregut el termini d’esmena i examinades les possibles incidències 

que, si és el cas, hagen sigut al·legades, s’aprovarà la llista definitiva, que serà publicada en 

el tauler d’anuncis del Palau de la Música i en les pàgines en línia corresponents, juntament 

amb la data i l’hora en què quedarà fixada la realització de la primera part de l’exercici de 

les proves selectives. 

 

Huitena. Tribunal 

L’execució del procediment selectiu i l’avaluació de les proves dels aspirants 

s’encomanaran a l’òrgan col·legiat de caràcter tècnic, que actuarà sotmés a les normes de la 

Llei 30/1992, de 26 de novembre. 

L’òrgan de selecció jutjarà les proves selectives i formularà proposta de resolució per a 

la constitució consegüent d’una borsa de treball de titulats superiors de música a 

l’Orquestra de València. 

Este tribunal estarà integrat pel president, sis vocals i un secretari, amb veu i sense vot, 

regits pels principis d’imparcialitat, idoneïtat i estricta professionalitat quant al 

coneixement del contingut funcional propi de les categories laborals, de les tècniques de 



selecció i de les matèries que són objecte de les proves, i amb tendència a la paritat entre 

barons i dones. 

L’òrgan de selecció estarà compost per personal funcionari, i podrà constar també de 

personal laboral fix de l’Administració pública. La classificació professional dels membres 

dels òrgans de selecció haurà de ser igual o superior a la de la categoria laboral objecte de 

la convocatòria i, almenys, més de la meitat dels seus membres haurà de posseir una 

titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements que l’exigida en la convocatòria. 

Dels set membres que formen el tribunal, tres, com a mínim, seran externs a 

l’Administració de l’OAM i l’Ajuntament de València, i la resta estarà integrat per 

membres de l’Orquestra de València que pertanguen a la secció instrumental de 

l’instrument que es convoque. Les seccions existents en són tres: (1) vent/metall, 

percussionista i arpa; (2) vent/fusta; (3) corda. 

El personal d’elecció o de designació política, el personal funcionari interí, el personal 

laboral no fix i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. 

La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, i no podrà exercir-se 

en representació o per compte de ningú. 

Este òrgan de selecció vetlarà pel compliment del principi d’igualtat d’oportunitats entre 

sexes. 

Els membres del tribunal no podran constituir-se ni actuar sense la presència del seu 

president, secretari i almenys la meitat dels vocals (tant si són els titulars com els qui 

legalment els substituïsquen). 

Per la seua banda, els membres en qui es donen algunes de les circumstàncies 

assenyalades en el punt 2 de l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, s’abstindran 

d’intervindre en el procediment. En concret, són motius d’abstenció els següents: 

a) Tindre interés personal en l’assumpte de què es tracte o en un altre en la resolució del 

qual puga influir la d’aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tindre 

qüestió litigiosa pendent amb algun interessat. 

b) Tindre parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon amb 

qualsevol dels interessats, amb els administradors d’entitats o societats interessades i també 

amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguen en el procediment, 

com també compartir despatx professional o estar associat amb estos per a l’assessorament, 

la representació o el mandat. 

c) Tindre amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones mencionades 

en l’apartat anterior. 

d) Haver tingut intervenció com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es 

tracte. 

e) Tindre relació de servici amb persona natural o jurídica interessada directament en 

l’assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys servicis professionals de qualsevol 

tipus i en qualsevol circumstància o lloc. 

L’actuació d’autoritats i personal al servici de les administracions públiques en què 

concórreguen motius d’abstenció no implicarà, necessàriament, la invalidesa dels actes en 

què hagen intervingut. 

La no-abstenció de les persones en qui es done alguna de les circumstàncies 

assenyalades donarà lloc a responsabilitat. 



Per a un desenvolupament més idoni del procés i les proves selectives, el tribunal podrà 

incorporar als seus treballs tècnics especialistes en l’objecte de la convocatòria, que no 

tindran vot. 

En este sentit, podran actuar com a assessors permanents del tribunal, a petició exclusiva 

d’este, el/la subdirector/a de Música i/o el/la director/a del Palau de la Música i el/la 

director/a de l’Orquestra de València. 

La composició dels membres del tribunal s’especificarà juntament amb la llista 

definitiva d’aspirants admesos al procés selectiu, la qual es farà pública abans de la data del 

primer exercici en el tauler d’anuncis de l’OAM Palau de la Música i en les pàgines web 

indicades adés. Juntament amb els membres titulars del tribunal es nomenaran els membres 

suplents, amb el mateix nombre i amb els mateixos requisits. 

De conformitat amb l’article 60 del TREBEP; l’article 57 de la LOGFPV; els articles 22 

i següents, així com els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i l’article 8 

del Decret 33/1999, de 9 de març. 

 

Novena. Desenvolupament del procés selectiu 

Una vegada conclòs el termini de reclamacions i esmenes, i resoltes estes, l’autoritat o 

òrgan convocant elevarà a definitives les llistes d’admesos i exclosos per mitjà d’una 

resolució que es publicarà igualment en el tauler d’anuncis i pàgina web del Palau de la 

Música. Esta publicació servirà de notificació a l’efecte d’impugnacions i recursos. En la 

mateixa resolució s’indicarà la data, el lloc i l’hora de començament de la primera part de 

l’exercici, que tindrà lloc en un termini no inferior a quinze dies hàbils. 

Qualsevol decisió que adopte el tribunal de selecció i que haja de conéixer el personal 

aspirant fins a la finalització de les proves selectives s’exposarà en els locals on s’haja 

celebrat l’exercici anterior o en els que s’assenyalen en l’últim anunci, i serà suficient esta 

exposició, en la data en què s’inicie, com a notificació a tots els efectes. La crida per a la 

sessió següent d’un mateix exercici haurà de realitzar-se amb un termini mínim d’antelació 

de dotze hores. 

Amb el resultat de l’últim exercici, el tribunal de selecció exposarà al públic la resolució 

motivada per la qual fixa la relació definitiva d’aspirants aprovats per orde de puntuació, i 

que remetrà a l’òrgan convocant per publicar-la per mitjà d’una resolució motivada en el 

tauler d’anuncis i pàgina web del Palau de la Música. 

Els tribunals estendran acta de totes les seues sessions, tant de celebració com de 

correcció i avaluació d’exercicis, així com de deliberació dels assumptes de la seua 

competència, en què s’exposarà concisament, sense perjudici de les disposicions de l’article 

27 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, encara que amb prou claredat, la motivació de 

les seues decisions. 

Els aspirants seleccionats que, dins del termini establit, i excepte casos de força major, 

no presenten la documentació acreditativa, o en el cas que es deduïsca d’esta documentació 

que no tenen algun dels requisits exigits, seran exclosos de la borsa de treball. 

Respecte del coneixement de la llengua valenciana pels aspirants que hagen superat les 

proves selectives, l’acreditació dels coneixements de valencià que preveu l’article 53.2 de 

la LOGFPV podrà realitzar-se per mitjà de la presentació d’un dels documents següents: 

a) Títol de batxillerat o equivalent cursat a la Comunitat Valenciana, amb superació de 

les assignatures de valencià. 

b) Títol de l’Escola Oficial d’Idiomes corresponent al tercer curs de coneixements de 

valencià. 



c) Certificat de nivell mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. 

Per la seua banda, els qui no puguen acreditar estos coneixements quedaran 

compromesos a acreditar-los en el termini de dos anys, o a la realització dels cursos que 

amb esta finalitat organitze l’Administració pública valenciana. 

Article 16.1 i 2 del Decret 33/99, de 9 de març. 

Els aspirants hauran d’observar en tot moment les instruccions dels membres del 

tribunal o del personal ajudant o assessor durant la celebració de les proves, amb vista al 

desenvolupament adequat d’estes. Qualsevol alteració del desenvolupament normal de les 

proves per part d’algun dels aspirants quedarà reflectida en l’acta corresponent, i l’aspirant 

podrà continuar el desenvolupament de l’exercici amb caràcter condicional mentrestant el 

tribunal resol l’incident. 

Abans de l’inici de cada exercici, i sempre que s’estime convenient durant el seu 

desenvolupament, els membres del tribunal, els seus ajudants o assessors comprovaran la 

identitat dels aspirants per mitjà de l’aportació del DNI o el document legal substitutiu. 

Els aspirants perdran el seu dret si es personen en els llocs de celebració quan ja s’hagen 

iniciat les proves o per la inassistència a estes, encara que això siga degut a causes 

justificades. 

Article 15 del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià. 

L’orde d’actuació dels aspirants en la fase d’audició s’iniciarà alfabèticament pel primer 

de la lletra M, d’acord amb la Resolució de 8 de març de 2016, de la Conselleria de 

Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual 

es determina la lletra per a fixar l’orde d’intervenció dels aspirants a totes les proves 

selectives que se celebren durant l’any 2016 del conjunt de les administracions públiques 

valencianes (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, DOCV, núm. 7740, de 14 de març 

de 2016), de conformitat amb l’article 10, apartat 3, del Decret 33/1999, de 9 de març, del 

Govern Valencià. 

Els aspirants seran convocats a l’exercici de l’audició per crida única, i en seran exclosos 

els que no hi compareguen. 

 

Desena. Sistema de qualificació i proves selectives 

El procés selectiu tindrà caràcter obert i garantirà la lliure concurrència. Article 61.1 del 

TREBEP. 

El sistema selectiu aplicable a la selecció de personal laboral, que es realitzarà amb els 

principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, serà el d’oposició, i es respectarà 

especialment el principi de no-discriminació per raó de sexe. 

El procés selectiu d’oposició es realitzarà per mitjà del sistema d’audició, amb els 

exercicis que s’especifiquen en l’annex II. 

Les proves selectives consten d’un únic exercici que es dividirà en dos parts. 

L’exercici que es realitzarà es qualificarà amb un màxim de 20 punts. L’aspirant que no 

aconseguisca 10 punts quedarà eliminat del procés selectiu. 

La qualificació definitiva de l’aspirant és el resultat de la suma de les qualificacions 

parcials. En el cas de possibles empats en la nota definitiva, es resoldran atenent la nota 

més alta en la segona part de l’exercici. Si l’empat persistix, es dilucidarà atenent criteris de 

paritat quant al sexe menys representat en l’orquestra, en l’instrument en qüestió, en el 

moment de creació de la borsa. 



La primera part o ronda de les proves selectives consistirà en la interpretació d’extractes 

de passatges orquestrals proposats pel tribunal que es triaran, obligatòriament, entre dos 

dels indicats en l’annex II, per a cada un dels instruments. 

Este apartat serà qualificat amb una puntuació de 0 a 10. L’aspirant que no aconseguisca 

un mínim de 5 punts quedarà eliminat del procés selectiu. 

La segona part o ronda de l’exercici consistirà en la interpretació d’una composició 

musical que prèviament s’haja establit en l’annex II per a cada un dels instruments. 

Este apartat serà qualificat amb una puntuació de 0 a 10, i l’aspirant haurà d’aconseguir 

un mínim de 5 punts per a aprovar. 

Els aspirants que aproven la segona part o ronda passaran a formar part de la borsa de 

treball. 

Les dos parts o tandes es realitzaran amb un teló/paravent o semblant que separarà el 

tribunal dels aspirants i del públic. 

En cada una de les proves, el tribunal es reserva la potestat de finalitzar-les en el 

moment que considere oportú. 

Es vetlarà per a evitar qualsevol marca, avís o senyal que puga identificar l’aspirant.  

Queda prohibit l’ús de telèfons mòbils o altres dispositius a tots els membres del tribunal 

durant la realització de les proves, a fi d’impedir qualsevol tipus de comunicació entre el 

tribunal i qualsevol persona externa a este. 

Les proves seran obertes al públic. No es podrà accedir a les sales una vegada 

començades les proves. Estarà així mateix vetat qualsevol ús de mòbils. 

 

Onzena. Borsa de treball 

La constitució de la borsa que resulte d’esta convocatòria anul·la la de les anteriors amb 

el mateix objecte. 

Els tribunals elevaran a la Presidència la proposta d’inclusió en la borsa dels aspirants 

que hagen superat el procés selectiu, per a l’aprovació final per l’òrgan competent, i hi 

adjuntaran els originals de les actes on es reflectisca la seua actuació conjunta i els acords a 

què s’haja arribat.  

La inclusió en la borsa de treball no garantix la contractació per l’OAM Palau de la 

Música. Tampoc suposa el reconeixement de cap dret laboral en favor de la persona que la 

integre, excepte el de ser cridat per a l’OAM d’acord amb les necessitats de l’Orquestra de 

València i d’acord amb l’orde previst d’acord amb el resultat del procés selectiu i les 

normes corresponents de gestió de la borsa. 

L’orde de crida dels aspirants estarà determinat per la màxima puntuació obtinguda per 

estos amb caràcter decreixent. 

Les ofertes es realitzaran telefònicament i per correu electrònic tres vegades, en hores 

diferents i al llarg del dia, començant pel candidat que ocupe el primer lloc de la borsa, i 

així successivament. 

En el cas que no es localitze el candidat, o en el cas que haja sigut citat de forma 

adequada i no es presente en el dia, hora i lloc indicats per a la formalització del contracte, 

es farà constar la circumstància, i si no hi ha causa justificada passarà automàticament a 

l’últim lloc de la borsa i s’oferirà la contractació al candidat que ocupe el lloc següent en la 

borsa, i així successivament, fins a la cobertura de la plaça autoritzada. 

S’entén per causa justificada: 

(1) Acreditar estar treballant en virtut d’un contracte temporal. 

(2) Malaltia acreditada amb l’informe mèdic corresponent. 



(3) Raons de guarda legal, quan el funcionari tinga l’atenció directa d’algun menor de 

dotze anys, de persona major que requerisca especial dedicació o d’una persona amb 

discapacitat que no exercisca activitat retribuïda. Igualment, el qui necessite encarregar-se 

de l’atenció directa d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per 

raons d’edat, accident o malaltia no es puga valdre per si mateix i que no exercisca activitat 

retribuïda, com també per la necessitat d’atendre un familiar de primer grau per raons de 

malaltia molt greu. 

No serà cridat el candidat següent de la borsa quan l’anterior no haja completat un temps 

mínim de treball de sis mesos com a contractat laboral de caràcter temporal, de manera que 

continuarà en el mateix lloc quan acabe cada contracte inferior a sis mesos, i això 

continuarà així fins que el conjunt d’eixos contractes temporals successius sume un mínim 

de sis mesos en total, moment en què passarà automàticament a ocupar l’últim lloc de la 

llista. 

La borsa de treball de cada categoria laboral tindrà caràcter rotatori, de manera que una 

vegada contractat l’últim dels seleccionats s’iniciarà de nou la llista i la crida començarà pel 

principi, sempre que la vigència temporal de la borsa ho permeta. 

No es produirà la contractació quan la persona proposada supere els límits per a 

l’encadenament de contractes que preveu l’article 15.5 de l’ET, tal com establix la 

disposició addicional quinzena de l’ET. 

La borsa de treball tindrà una vigència de 24 mesos des de la seua publicació, amb 

l’opció de prorrogar, per part de la Presidència, el període de vigència fins a un màxim total 

de 12 mesos més. 

S’establix un període de prova de sis mesos. 

Seran causes d’exclusió de la borsa les següents: (1) rebutjar una oferta de contractació, 

llevat que el treballador acredite estar treballant en eixe moment en virtut d’un contracte de 

treball temporal, i en este cas passarà a l’últim lloc de la borsa; (2) haver sigut convocat i 

no comparéixer per a la formalització del contracte, llevat que el treballador al·legue 

malaltia i adjunte informe mèdic com a justificació, o no haver comparegut per raons de 

guarda legal, quan el funcionari tinga l’atenció directa d’algun menor de dotze anys, de 

persona major que requerisca especial dedicació o d’una persona amb discapacitat que no 

exercisca activitat retribuïda. Igualment, el qui necessite encarregar-se de l’atenció directa 

d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident 

o malaltia no es puga valdre per si mateix i que no exercisca activitat retribuïda, com també 

per la necessitat d’atendre un familiar de primer grau, per raons de malaltia molt greu. (3) 

No superar el període de prova. 

 

Dotzena. Recursos 

Contra estes bases, la resolució aprovatòria de les quals és definitiva en la via 

administrativa, de conformitat amb els articles 116 i 117 redactats en la Llei 4/1999, de 13 

de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10 i 46.1 de 

la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, els 

interessats podran interposar un dels recursos següents: 

a) Recurs potestatiu de reposició, davant del mateix òrgan que els haja dictat, en el 

termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació en el BOP de València. En 

cas d’interposar-se este recurs administratiu, no es podrà interposar recurs contenciós 

administratiu fins que siga resolt expressament o s’haja produït la desestimació presumpta 



del recurs de reposició interposat. Una vegada transcorregut este termini d’un mes, 

únicament podrà interposar-se recurs contenciós administratiu, sense perjudici, si és el cas, 

de la procedència del recurs extraordinari de revisió. 

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució del recurs administratiu presentat 

serà d’un mes. El venciment d’este termini sense que s’haja notificat resolució expressa 

legitimarà l’interessat o interessats que hagen deduït la sol·licitud per a entendre-la 

desestimada per silenci administratiu, i quedarà així expedita la via contenciosa 

administrativa, per a la qual disposarà d’un termini de sis mesos comptadors, per al 

sol·licitant i altres possibles interessats, des de l’endemà del dia en què, d’acord amb la 

seua normativa específica, es produïsca l’acte presumpte. 

Contra la resolució d’un recurs de reposició no podrà interposar-se de nou el dit recurs. 

b) Recurs contenciós administratiu, directament davant de l’orde jurisdiccional 

contenciós administratiu, Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 

de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la 

publicació en el BOP de València. 

Tot això sense perjudici de la potestat de revisió dels actes emesos per l’òrgan 

seleccionador que este posseïx, que es podran iniciar d’ofici o a instància de part, d’acord 

amb el que es preveu en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de RJAP i PAC. 

L’annex I es referix a la instància de sol·licitud. 

L’annex II es referix a l’exercici de les proves selectives. Ací s’haurà d’incloure, d’una 

banda, el repertori respecte dels diferents instruments objecte de convocatòria en què 

consistirà la primera part de l’exercici. D’altra banda, i respecte de la segona part de 

l’exercici, la composició musical en què consistirà la prova que ha d’executar l’aspirant per 

a cada un dels instruments objecte de convocatòria. 



 

ANNEX II 

 

A) TROMPETA  

 

1a ronda 

 

Concerts obligats amb trompeta en do: 

J. Haydn. Concert en Mib. 

G. Enescu. Légende. 

 

2a ronda 

 

Passatges orquestrals 

 

Passatges de solo de trompeta de: 

 Schumann. Segona simfonia. 

 G. Donizetti. Don Pasquale: escena i ària del segon acte. 

 E. Mussorgski. Quadres d’una exposició: “Promenade” i “Samuel Goldenberg”. 

 I. Stravinsky. Petruixka: solo i lento cantabile. 

 G. Mahler. Tercera simfonia: solo de corn de posta. 

 G. Mahler. Cinquena simfonia: inici i cantabile. 

 M. Ravel. Concert en sol: primer moviment. 

 R. Strauss. Simfonia alpina. 

 B. Bartók. Concert per a orquestra: parts de solo primer i segon trompeta. 

(Tots estos passatges de trompeta es poden trobar en el Probespiel Orchester.) 

 

B) FAGOT/CONTRAFAGOT 

 

1a ronda 

 

Per a fagot: Concert de W. A. Mozart. 

Per a contrafagot: Concert de W. A. Mozart, segon moviment. 

 

2a ronda 

 

Passatges orquestrals 

 

Per a fagot 

 B. Smetana. La nóvia venuda. 

 L. van Beethoven. Concert per a violí i orquestra. 

 J. Brahms. Concert per a violí. 

 M. Ravel. Concert per a piano (passatge complet). 

 

Per a contrafagot 



 L. van Beethoven. Simfonia núm. 9. 

 M. Ravel. Ma Mère l’Oye (Probespiel). 

 M. Ravel. Klavierkonzert (Probespiel). 

 R. Strauss. Salomé (Probespiel). 

 J. Brahms. Tercera simfonia. 

 

C) PERCUSSIÓ 

 

1a ronda 

 

Caixa 

 Arhus. Étude núm. 9. Bent Lylloff. 

 Test-Claire. J. Delécluse. 

 

Xilo 

 Estudi núm. 8 “Rococó”. Yvonne Desportes. 

 

Plats 

 Exercici de plats (llibre Técnica de tocas BD. Platos y accesorios, p. 46). 

Al Payson. 

 

 2a ronda 

 

 Passatges orquestrals 

 

 Caixa 

 Bolero. M. Ravel. 

 Schéhérazade (tercer i quart moviments). R. Kórsakov. 

 Simfonia núm. 10 (segon moviment). Xostakóvitx. 

 

 Xilo 

 Porgy & Bess. G. Gershwin. 

 Kammermusik núm. 1. P. Hindemith. 

 Der Versöhner. D. Xostakóvitx. 

 L’ocell de foc (1910). I. Stravinsky. 

 

Lira 

 El mar. C. Debussy. 

 L’aprenent de bruixot. P. Dukas. 

 Pins de Roma. O. Respighi. 

 

Bombo 

 Simfonia núm. 3. G. Mahler. 

 La consagració de la primavera. I. Stravinsky. 

 



Plats 

 Romeu i Julieta. P. Txaikovski. 

 Simfonia núm. 4 (quart moviment). P. Txaikovski. 

 Concert per a piano núm. 2 (tercer moviment). S. Rakhmàninov. 

 

Pandereta 

 Carmen (“Dansa bohèmia”, “Aragonesa”). G. Bizet. 

 Obertura Carnestoltes. A. Dvořák. 

 Peer Gynt (“Dansa àrab”). E. Grieg. 

 

Triangle 

 Concert per a piano núm. 1. F. Liszt. 

 Simfonia núm. 9. A. Dvořák. 

 

Castanyoles 

 Concert per a piano núm. 3. S. Prokófiev. 

 Ibèria. C. Debussy. 

 La boda de Luis Alfonso (part completa de castanyoles, triangle i pandereta). 

J. Giménez. 

 

 

D) TROMBÓ ALT - TROMBÓ TENOR 

 

1a ronda 

 

Per a trombó alt: 

Concerto for alt trombone, de J. G. Albrechtberger. 

Primer moviment amb cadència. 

 

Per a trombó tenor: 

Concertino, de F. David. 

Primer i segon moviments. 

 

2a ronda 

 

Passatges orquestrals de trombó alt: 

 Requiem, de W.A. Mozart. “Kyrie”. 

 Simfonia núm. 2, de R. Schumann. Introducció. 

 Simfonia núm. 3 “Renana”. R. Schumann. Quart moviment. 

 Simfonia fantàstica. H. Berlioz. Quart moviment. 

 

Passatges orquestrals de trombó tenor: 

 Bolero. M. Ravel. 

 Requiem. W.A. Mozart. “Tuba mirum”. 

 Simfonia núm. 3. G. Mahler. Primer moviment. 

 Guillaume Tell. G. Rossini. Obertura. 



 Till Eulenspiegel. R. Strauss. 

 La valquíria. R. Wagner. “Cavalcada”. 

 Lohengrin. R. Wagner. Preludi. Segon acte. 

 Schéhérazade. N. Rimski-Kórsakov. Segon moviment. 

 

E) CONTRABAIX 

 

1a ronda 

Concert en SIm. G. Bottesini. Primer i segon moviments. 

 

2a ronda 

Passatges orquestrals. Excepte Ginastera, tots els altres fragments seran del llibre 

Orchester Probespiel, d’Ed. Schott. 

 

 Bethoven. Cinquena i novena simfonies. 

 Brahms. Segona simfonia. 

 Bruckner. Setena simfonia. 

 Mozart. Simfonia núm. 40 i obertura de La flauta màgica. 

 Strauss. Una vida d’heroi. 

 Verdi. Otello. 

 Stravinsky. Pulcinella. 

 Ginastera. Variacions concertants, moviment XI. 

 

F) FLAUTA-FLAUTÍ 

 

1a ronda 

 

Concert per a flauta i orquestra KV313 en sol major, de Mozart. 

Primer i tercer moviment sense cadències. 

 

2a ronda 

 

Passatges orquestrals de segona flauta: 

 Simfonia núm. 9 “Nou món”. A. Dvořák. Primer moviment. 

 Daphnis et Chloé (segona suite). M. Ravel. 

 Alborada del gracioso. M. Ravel. 

 Concert per a orquestra. B. Bartók. Segon moviment (“Giuoco delle copie”). 

 La passió segons sant Joan. J. S. Bach. Ària de soprano núm. 13. 

 Simfonia núm. 4. P. I. Txaikovski. Primer i tercer moviments. 

 Carmen. G. Bizet. Entreacte (paper de flauta primera). 

 

Passatges orquestrals de flautí: 

 Bolero. M. Ravel. Solo de la tonalitat en mi major. 

 Simfonia núm. 9. D. Xostakóvitx. Tercer moviment. 

 Obertura de Semiramis. Rossini. 



 Concert per a piano i orquestra. M. Ravel. Primer moviment. 

 

G) VIOLA 

 

1a ronda 

 

Obra a triar entre: 

1) F. A. Hoffmeister. Concert en re major. Primer moviment amb cadència. 

2) C. Stamitz. Concert núm. 1. Primer moviment amb cadència. 

 

2a ronda 

 

Passatges orquestrals: 

 El somni d’una nit d’estiu. F. Mendelssohn. Scherzo. Des de la lletra A fins a la D. 

 Don Juan. R. Strauss. D’inici a compàs 52. 

 Le nozze di Figaro. W. A. Mozart. Obertura. Des de 33 compassos abans de la lletra 

D fins a la lletra D. 

 Simfonia núm. 35. “Haffner”. W. A. Mozart. Quart moviment. Des de 48 

compassos abans de la lletra E fins a la lletra E. 

 Simfonia núm. 5. L. van Beethoven. Segon moviment, andante con moto, d’inici 

fins a la lletra B. 

 Simfonia núm.4. A. Bruckner. Moviment. Des de compàs 51 fins a compàs 83. 

 Simfonia núm. 10. G. Mahler. Andante. 

 Simfonia núm. 5. D. Xostakóvitx. Primer moviment des del número 15 fins a 6 

compassos després del número 16. 

 Simfonia núm. 5. P. I. Txaikovski. Tercer moviment, “Valse”, des del compàs 10 

fins al 19. Des del compàs 109 fins al 138 amb la repetició inclosa. 

 

H) VIOLONCEL 

 

1a ronda 

 

 Haydn. Concert en Re Major. Primer moviment amb cadència de M. Gendron). 

 Passatges orquestrals del Probespiel: 

 Mozart, Le nozze di Figaro. 

 Beethoven, Simfonia núm. 5 i núm. 8. 

 Brahms, Simfonia núm. 2. 

 Bruckner, Simfonia núm. 7. 

 

2a ronda 

 

 Dvořák. Concert per a violoncel i orquestra. Primer moviment. 

 Passatges orquestrals del Probespiel: 

 G. Mahler. Simfonia núm. 4. 

 R. Strauss. Don Juan. 

 P. Txaikovski. Simfonia núm. 4. 



 G. Verdi. Missa de requiem, núm. 3. “Offertorium2. 

 R. Wagner. Tristan und Isolde. 

 

I) OBOÉ 

 

1a ronda 

 

Concert per a Oboé i orquestra K314 en do major, de Mozart. 

Primer moviment amb cadència 

 

2a ronda 

 

Passatges orquestrals de primer oboé: 

 Concert per a violí i orquestra. J. Brahms. Segon moviment. 

 Le tombeau de Couperin. M. Ravel. Primer moviment (“Prelude”) i tercer 

moviment (“Menuet”). 

 Simfonia escocesa. F. Mendelssohn. Segon moviment (“Scherzo”). 


