
 

 
  

  

  

  

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCÉS DE CREACIÓ D'UNA 
BORSA DE TREBALL DE CARÀCTER LABORAL TEMPORAL 
D'ADMINISTRATIUS DE L’OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I 
ORQUESTRA DE VALÈNCIA 

  

BASE PRIMERA. OBJECTE 

           És objecte d’esta convocatòria la creació d'una borsa de treball de 
caràcter laboral temporal per a cobrir amb caràcter excepcional les 
necessitats urgents i inajornables: l'acumulació de tasques, servicis o 
cobrir interinitats d'acord amb l'article 15 del RDL 2/2015 de text refós de 
la Llei d'Estatut dels Treballadors. 

La plaça d'administratiu s'enquadra en el grup de titulació C, 
subgrup C1. D’acord amb el que preveu l’article 77 de l'EBEP, el qual 
establix que el personal laboral es classificarà de conformitat amb la 
legislació laboral. En relació amb l'article 22 del text refós de la Llei 
d'Estatut dels Treballadors, que en l’apartat 1r diu que per mitjà de la 
negociació col·lectiva o, a falta d'això, per acord entre l'empresa i els 
representants dels treballadors s'establirà el sistema de classificació 
professional dels treballadors per mitjà de grups professionals, el Conveni 
col·lectiu de treball de l'OAM establix efectivament els diferents grups i 
subgrups en què s'organitza, la qual cosa dóna resposta al mandat de 
l'article 22 del text refós de la Llei d'Estatut dels Treballadors.  

           Les funcions corresponents a les places seran les pròpies dels 
administratius amb les característiques d'un contenidor cultural com és el 
Palau de la Música. 

  

  

  

  



 

  

  

  

BASE SEGONA. REQUISITS DELS ASPIRANTS 

  

           Per a ser admesos en este procés, els/les aspirants hauran de reunir 
els requisits següents: 

1. Tindre la nacionalitat espanyola o alguna altra que, d'acord amb el que 
disposa l'art. 54 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la 
funció pública valenciana, permeta l'accés a l'ocupació pública. 

2. Haver complit setze anys.  

3. Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen 
necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents. 

4. No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu 
nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per 
mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan 
constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per 
a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, 
agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de 
tractar-se de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitat o 
en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o 
equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu Estat l'accés a 
l'ocupació pública.  

5. Estar en possessió almenys de la titulació acadèmica de Batxiller o 
equivalent, o en condicions d'obtindre-la en la data en què acabe el 
termini de presentació d'instàncies. Si és el cas, l'equivalència haurà de ser 
aportada per l'aspirant per mitjà de certificat compulsat expedit a este 
efecte per l'Administració competent. En el mateix sentit, hauran 
d'acreditar-se les homologacions corresponents de l'Administració 
espanyola competent respecte de les titulacions expedides en l'estranger. 

  

  

  

  



 

  

  

  

BASE TERCERA. INSTÀNCIES I ADMISSIÓ D'ASPIRANTS 

           Els/les aspirants hauran de presentar les instàncies degudament 
omplides en el Registre d'Entrada d'este OAM/PMCOV  o per qualsevol 
dels registres enumerats en l'article 16, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
dirigides a la Sra. presidenta, i sol·licitar la seua admissió a les proves 
selectives, amb manifestació expressa que reunixen les condicions i 
requisits exigits en la base segona i accepten estes bases en tots els  
extrems. 

           Els que desitgen prendre part en el procés selectiu, hauran de 
presentar les instàncies en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir 
de l'endemà de la publicació de l'anunci en el BOP. 

  

  

BASE QUARTA. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ 

           Els que desitgen participar en el procés selectiu hauran d'omplir el 
model d'instància que figura com annex I a esta convocatòria, que estarà 
disponible en el Registre General d'Entrada de l'OAM/PMCOV (passeig de 
l’Albereda, 30), o en el punt d'accés general 
<http://www.palauvalencia.com>.  

En el termini prescrit per a la presentació d'instàncies, els aspirants hauran 
de presentar els documents adjunts següents: 

a) Fotocòpia compulsada del DNI i, en el cas de ser nacional d'un 
dels estats membres de la Unió Europea, el que establix la base 2.1. 

b) Fotocòpia compulsada del títol Batxiller o equivalent. 

  

Els altres documents acreditatius de complir la resta de requisits 
esmentats seran aportats quan es requerisca per l'OAM Palau de la 
Música, Congressos i Orquestra de València abans del nomenament. 

  

http://www.palauvalencia.com/


 

  

BASE CINQUENA. LLISTA D'ADMESOS I EXCLOSOS 

Acabat el termini de presentació d'instàncies, la presidenta 
delegada de l'OAM/PMCOV dictarà una resolució en què declararà 
aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, que es 
publicarà en el tauler d'anuncis i en la pàgina web de l'OAM, amb indicació 
de les causes d'exclusió, i es concedirà un termini de cinc dies hàbils als 
efectes de presentació de reclamacions i/o esmena de deficiències. 

Seran esmenables els errors de fet, assenyalats en l'art. 66 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, com són les dades personals del/de la 
interessat/ada, lloc assenyalat als efectes de notificacions, data, firma o 
òrgan a què es dirigix. 

No serà esmenable, per afectar el contingut essencial de la mateixa 
sol·licitud del sistema selectiu, el termini de caducitat o la carència 
d'actuacions essencials: 

-No fer constar que es reunixen tots i cada un dels requisits de 
capacitat exigits en les bases. 

-Presentar la sol·licitud de forma extemporània, ja siga abans o 
després del termini corresponent. 

Transcorregut el termini d'esmena serà aprovada la llista definitiva 
que serà publicada en el tauler d'anuncis i la pagina web de 
l'OAM/PMCOV  juntament amb la data i hora del primer exercici, així com 
dels membres que componen el Tribunal. 

  

BASE SISENA. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU 

6.1. La selecció es durà a terme per mitjà del sistema de concurs 
oposició. Només es procedirà a puntuar el concurs als/a les aspirants que 
hagen superat el nivell d'aptitud establit per a tots i cada un dels exercicis 
de caràcter obligatori i eliminatori. 

6.2. Els/les opositors/ores seran convocats/ades per a cada exercici 
en crida única, i seran exclosos/es de l'oposició els/les que no 
compareguen. 

  



 

  

6.3. En qualsevol moment el tribunal podrà requerir els/les 
opositors/ores perquè n’acrediten la personalitat, pel que hauran d'anar 
proveïts del document nacional d'identitat. 

 

FASES DEL PROCÉS SELECTIU: 

  

           a) Fase d'oposició 

 Les proves selectives consistiran en la realització de tres exercicis 
obligatoris: 

Primer exercici: 

Obligatori i eliminatori. Consistirà en la realització d'una prova de 
coneixements referits als continguts del temari que figura en l'annex II, a 
través d'un qüestionari de 80 preguntes que adoptarà la forma de test 
amb quatre respostes alternatives, de les quals només una serà correcta, 
en un temps màxim de 80 minuts.  

Les respostes errònies es valoraran negativament amb una 
penalització equivalent a la mitat del valor de cada contestació correcta, 
les respostes en blanc no es penalitzaran. 

L'exercici es qualificarà amb un màxim de 10 punts, i serà necessari 
obtindre un mínim de 5 punts per a superar l'exercici. 

  

Segon exercici:  

Obligatori i eliminatori. Consistirà a resoldre per escrit un exercici pràctic 
dirigit a apreciar la capacitat dels/de les aspirants per a la redacció, 
composició, modificació i correcció de documents escrits. Esta prova es 
basarà en els sistemes següents: Windows, Microsoft Office i el programa 
de disseny gràfic CorelDRAW. 

L'exercici es qualificarà amb un màxim de 10 punts, i serà necessari 
obtindre un mínim de 5 punts per a superar l'exercici. 

  

  

  



 

Tercer exercici: 

Obligatori i eliminatori.  Consistirà a desevolupar per escrit dos supòsits 
pràctics, determinats pel tribunal immediatament abans de la celebració 
de l'exercici, relacionats amb les funcions pròpies del lloc reservat a la 
categoria convocada i amb les matèries incloses en el programa que figura 
com annex II. 

L'exercici es qualificarà amb un màxim de 20 punts, i serà necessari 
obtindre un mínim de 10 punts per a superar l'exercici. 

  

Qualificació final de la fase d'oposició 

Vindrà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en 
cada un dels tres exercicis que han de realitzar els/les aspirants. A 
continuació es configurarà una llista, ordenada per puntuació de major a 
menor, que contindrà tots els aspirants que hagen superat la fase 
d'oposició, d'acord amb els criteris establits en cada una de les bases 
d'esta convocatòria. 

 

b) Fase de concurs 

Només podran participar en la fase de concurs els/les aspirants que 
hagen superat els exercicis de la fase d'oposició. 

Els mèrits al·legats pels/per les participants hauran d'haver sigut 
obtinguts o computats fins a la data de finalització del termini de 
presentació d'instàncies. No es tindran en compte els mèrits que no 
s'aporten i acrediten degudament. El termini de presentació de la 
documentació per a la fase de concurs serà de deu dies hàbils a partir de 
l'endemà de la publicació de la resolució de les llistes d'aprovats en la fase 
d'oposició. 

La puntuació màxima de la fase de concurs serà d'onze punts, que 
es distribuiran d'acord amb el barem que figura en l'annex III. 

  

  

 

 



 

 

Puntuació final del concurs oposició 

           La puntuació final del concurs oposició s'obtindrà sumant la 
puntuació obtinguda en les dos fases. 

           La relació d'aprovats per orde de puntuació es farà pública en el 
tauler d'anuncis de l'OAM/PMCOV i en la pàgina web del Palau de la 
Música. 

  

BASE SETENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR 

           7.1. El tribunal serà col·legiat i la seua composició haurà d'ajustar-se 
als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres i es 
tendirà, així mateix, a la paritat entre hòmens i dones. 

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la manera següent: 

-        Secretari: el de l'OAM/PMCOV o funcionari en qui delegue, 
que actuarà amb veu i sense vot. 

-        Vocals: Quatre funcionaris/àries de carrera o personal laboral 
fix designats/ades per la presidenta delegada de l'OAM/PMCOV. 

-        President: serà designat per la presidenta delegada de l'OAM. 

           7.3. Cada proposta o nomenament de vocal implicarà també la 
designació d'un/a suplent amb els mateixos requisits i condicions. Tots/es 
els/les vocals hauran de ser personal funcionari o laboral fix que posseïsca 
una titulació igual o superior a la requerida per a la plaça que s’ha de 
proveir i pertànyer al mateix grup o grups superiors.  

7.4. La composició concreta del tribunal qualificador, amb la 
designació corresponent de cada un dels membres, es portarà a terme per 
mitjà d’una resolució i es farà pública en el tauler d'anuncis de l'OAM, amb 
antelació a la celebració de les proves. 

Els quatre vocals del tribunal seran designats per mitjà de sorteig o 
altres mitjans que garantisquen la major imparcialitat i especialitat tècnica 
del tribunal.  

           7.5. Al tribunal li correspon el desenvolupament i qualificació de les 
proves selectives, i estarà vinculat en la seua actuació a estes bases.  

  



 

           

  7.6. Els/les membres del tribunal hauran d'abstindre's d'intervindre, 
i notificar-ho a l'autoritat convocant, i els/les aspirants podran recusar-
los/les quan concórreguen les circumstàncies previstes en l'article 23 de la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, o quan 
hagueren realitzat tasques de preparació d'aspirants en els cinc anys 
anteriors a la publicació de la convocatòria.  

           7.7. El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense la presència de 
la majoria dels seus membres, titulars o suplents indistintament. Les 
decisions s'adoptaran per majoria de vots, i podran disposar la 
incorporació als seus treballs d'assessors especialistes per a les proves que 
ho requerisquen, que es limitaran a l'exercici de les seues especialitats 
tècniques en base exclusivament a les quals col·laboraran amb el tribunal 
amb veu, però sense vot. Els/les assessors/ores i especialistes han d'estar 
sotmesos/es a les mateixes causes d'abstenció i recusació que la resta del 
tribunal. 

  

BASE HUITENA. VINCULACIÓ DE LES BASES 

           Estes bases vinculen l'OAM, el Tribunal i els que participen en les 
proves selectives, i tant la present convocatòria com tots els actes 
administratius que deriven d'esta i de les actuacions del tribunal podran 
ser impugnats pels interessats en els casos, terminis i forma establida en la 
legislació vigent. 

  

BASE NOVENA. PUBLICITAT 

           D’estes bases, se’n publicarà un anunci en el Butlletí Oficial de la 
Províncies, així com la totalitat en el tauler d'anuncis i en la pàgina web de 
l'OAM. 

  

  

  

  

  



 

  

BASE DESENA. CONTRACTACIÓ 

L'oferiment del contracte laboral es realitzarà exclusivament per correu 
electrònic a l’adreça que figure en la instància. Serà obligació de les 
persones integrants de la borsa mantindre actualitzades les dades que 
figuren en la instància i, en particular, l'adreça de correu electrònic. 

D'acord amb la legislació vigent s'establix un període de prova, en el qual 
s'avaluarà la persona contractada. Si la valoració és negativa es donarà 
audiència prèvia a la persona interessada. 

En cas de no superar el període de prova, el personal nomenat serà cessat. 



 

  

  

ANNEX I 

  

Es referix a la instància de sol·licitud. 

  



 

  

ANNEX II 

  

Tema 1.         La Constitució de 1978. 

Tema 2.        Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.  

Tema 3.        L'Estatut dels Treballadors. 

Tema 4.        Estatut bàsic de l'empleat públic. 

Tema 5.        Llei reguladora de bases de règim local. 

Tema 6.       El municipi: concepte i elements. L'organització municipal. 
Competències municipals. 

Tema 7.       Sotmetiment de l'Administració a la llei i al dret. Fonts del dret 
públic.  

Tema 8.       La potestat reglamentària en l'esfera local: ordenances i 
reglaments. Procediment d'elaboració i aprovació. 

Tema 9.     Règim de funcionament dels òrgans col·legiats locals. 
L'Administració instrumental. Els organismes públics i les 
entitats públiques empresarials.  

Tema 10.   Els béns de les entitats locals. Béns de domini públic. El 
patrimoni privat d’estes. Béns comunals. L'inventari 
municipal. 

Tema 11. Contractació administrativa en l'esfera local. Classes de 
contractes. La selecció del contractista. 

Tema 12.     El personal al servici de les entitats locals: concepte i classes. 
Drets, deures i incompatibilitats. 

Tema 13.     L'acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits: la 
motivació i forma. 

Tema 14.     L'eficàcia dels actes administratius. Condicions. La notificació. 
La notificació defectuosa. La publicació. L'aprovació per una 
altra Administració. La demora i retroactivitat de l'eficàcia. 

Tema 15.      L'executivitat dels actes administratius. La via de fet. 

  

  



 

  

Tema 16.     La invalidesa de l'acte administratiu. Supòsits de nul·litat de 
ple dret a anul·labilitat. El principi de conservació de l'acte 
administratiu. La revisió d'actes i disposicions per la mateixa 
Administració: supòsits. L'acció de nul·litat, procediment, 
límits. La declaració de lesivitat. La revocació d'actes. La 
rectificació d'errors materials o de fet. 

Tema 17.     Disposicions generals sobre els procediments administratius i 
normes reguladores dels distints procediments. La iniciació 
del procediment: classes, esmena i millora de sol·licituds. 
Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Els 
registres administratius. Termes i terminis: còmput, ampliació 
i tramitació d'urgència. Ordenació. Instrucció: intervenció dels 
interessats, prova i informes. Singularitats del procediment 
administratiu de les entitats locals. 

Tema 18.  Terminació del procediment. L'obligació de resoldre. Contingut 
de la resolució expressa: principis de congruència i de no 
agreujament de la situació inicial. La terminació convencional. 
La falta de resolució expressa: el règim del silenci 
administratiu. El desistiment i la renúncia. La caducitat. 

Tema 19.      Els contractes del sector públic. Objecte i àmbit de la Llei de 
contractes del sector públic. Contractes subjectes a 
regularització harmonitzada. Règim jurídic dels contractes 
administratius i els de dret privat; els actes separables. Els 
principis generals de la contractació del sector públic: 
racionalitat, llibertat de pactes i contingut mínim, perfecció i 
forma, el règim d'invalidesa dels contractes i el recurs especial 
en matèria de contractació. 

Tema 20.     Les parts en els contractes del sector públic. Els òrgans de 
contractació. La capacitat i solvència dels contractistes. 
Prohibicions. Classificació. La successió del contractista. 

Tema 21.     Preparació dels contractes per les administracions públiques. 
El preu, el valor estimat. La revisió de preus. Garanties en la 
contractació del sector públic. Classes d'expedients de 
contractació. Procediment i formalització dels contractes 
administratius. 

  



 

 

Tema 22. Execució i modificació dels contractes administratius. 
Prerrogatives en l'Administració. Extinció. La cessió dels 
contractes i la subcontractació. Tipus de contractes. 
Normativa vigent. 

Tema 23.     L'execució del pressupost de gastos i d'ingressos: fases. Els 
pagaments a justificar. Les bestretes de caixa fixa. Els gastos 
de caràcter plurianual. El pressupost general de les entitats 
locals i els seus organismes autònoms. 

Tema 24.    L'estructura pressupostària. Els crèdits del pressupost de 
gastos: delimitació, situació i nivells de vinculació jurídica. Les 
modificacions de crèdit: classes, conceptes, finançament i 
tramitació.  

Tema 25.    La liquidació del pressupost. Tramitació. Els romanents de 
crèdit. El resultat pressupostari: concepte, càlcul i ajustos. El 
romanent de tresoreria: concepte i càlcul. 

Tema 26.  La comptabilitat de les entitats locals i els seus organismes 
autònoms. La comptabilitat de l'Administració local: 
Operacions de gestió del pressupost. Operacions derivades de 
l'execució del pressupost de gastos i del pressupost 
d'ingressos. 

Tema 27.    Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva 
de dones i hòmens. Conceptes bàsics. 

Tema 28.    La Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals: Conceptes bàsics. 
Objecte i àmbit d'aplicació. Drets i obligacions. 

Tema 29.   Atenció al públic: acollida i informació al ciutadà. Reclamacions. 
Registre d'entrada i eixida de documents. 

Tema 30.     El protocol en el Palau de la Música. Reial decret 2099/1983, 
de 4 d'agost, pel qual s'aprova l'ordenament general de 
precedències de l'Estat.  Decret 235/1999, de 23 de 
desembre, del Govern Valencià, pel qual es regula el règim de 
precedències en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. 

  

  



 

  

  

ANNEX III 

Barem de mèrits 

  

1. Antiguitat.  Fins a un màxim de 3 punts. 

  

a) En Administració pública 

Es valorarà, a raó de 0,20 punts per cada any complet o fracció 
mensual corresponent, el temps de treball prestat en qualsevol 
Administració pública, sempre que el treball realitzat tinga relació amb la 
categoria professional, especialitat i funcions que corresponguen al lloc de 
treball que ha de cobrir-se. 

b) Fora de l'Administració pública 

Es valorarà, a raó de 0,15 punts per cada any complet o fracció 
mensual corresponent, el temps de treball per compte d'altri, autònoms i 
professionals en empreses privades o del sector públic, que no tinguen el 
caràcter d'Administració pública, sempre que el treball realitzat tinga 
relació amb la categoria professional, especialitat i funcions que 
corresponguen al lloc de treball que ha de cobrir-se. 

c) Acreditació de l'experiència 

L'experiència en les administracions públiques s'ha d'acreditar per 
mitjà de certificat expedit pel registre de personal corresponent. El treball 
realitzat fora de les administracions públiques ha de provar-se amb el 
contracte laboral o certificat de l'empresa i el document o certificat 
expedit per l'òrgan competent de la Seguretat Social que acredite haver 
cotitzat al sistema de previsió corresponent durant tot el temps que 
s'al·legue i en el grup de cotització que corresponga a la categoria 
professional. 

No es computaran mai els servicis que s'hagen prestat 
simultàniament amb altres també al·legats. 

  

  



 

  

2. Cursos de formació.  Fins a un màxim de 2,00 punts. 

Per cursos relacionats directament amb les funcions corresponents 
amb la plaça que s’ha de proveir, degudament justificats i homologats 
oficialment. 

Fins a   15 hores: 0,10 punts. 

De 16 a 40 hores: 0,30 punts. 

De més de 40 hores: 0,50 punts. 

  

Si no consta la duració de cursos en hores, es computarà amb el 
mínim.  

Si els cursos han sigut impartits com a professor es consideraran 
amb el doble de la puntuació assenyalada anteriorment. 

  

3. Altres mèrits. Fins a un màxim de 6,00 punts. 

  

a) Titulacions. Fins a un màxim de 2,00 punts. 

Per estar en possessió de titulacions oficials relacionades amb la 
plaça que es convoca i diferents de les exigides en la convocatòria: 

-        Doctorat: 1 punt. 

-        Llicenciatura: 0,75 punts. 

-        Grau: 0,50 punts. 

-        Diplomatura: 0,25 punts. 

-        Màster universitari: 0,50 punts. 

-        Màster no universitari: 0, 25 punts. 

 

No es valoraran els títols que siguen imprescindibles per a la 
consecució d'un altre de nivell superior. 

  

  



 

  

b) Coneixements de valencià. Fins a un màxim de 2,00 punts. 

  

S'acreditaran per mitjà de certificat acreditatiu d'haver superat 
nivells del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües 
conduents a la seua obtenció, segons el barem següent (només es 
valorarà el títol superior): 

a) Pel Certificat de nivell C2, o equivalent: 2 punts. 

b) Pel Certificat de nivell C1, o equivalent: 1,5 punts. 

c) Pel Certificat de nivell B2, o equivalent: 1 punt. 

d) Pel Certificat de nivell B1, o equivalent: 0,50 punts. 

  

c) Idiomes comunitaris. Fins a un màxim de 2,00 punts. 

Coneixement d'un o més idiomes acreditats documentalment per 
mitjà del certificat d'haver superat nivells del Marc Comú Europeu de 
Referència de les Llengües conduents a la seua obtenció, segons el barem 
següent (en cada idioma només es valorarà el títol superior): 

a) Pel Certificat de nivell C2, o equivalent: 1 punt. 

b) Pel Certificat de nivell C1, o equivalent: 0,75 punts. 

c) Pel Certificat de nivell B2, o equivalent: 0,50 punts. 

d) Pel Certificat de nivell B1, o equivalent: 0,25 punts. 

  

  

  

  

             

  

 
 
 
 


