BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCÉS DE CREACIÓ D'UNA BORSA DE
TREBALL DE CARÀCTER LABORAL TEMPORAL D’ OFICIAL/A DE TAQUILLES DE L'O.A.M.
“PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA”.

La present convocatòria, les Bases íntegres de la qual es publicaran, almenys, en la
pàgina web i tauler d'edictes de l'O.A. m. 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 seua major difusió. Tindrà en compte el principi
d'igualtat de tracte entre homes i dones per a l'accés a l'ocupació pública, sense que puga
prevaldre cap discriminació per raó de sexe, d'acord amb els articles 14 i 23 de la Constitució
Espanyola; els art. 10.3 i 11 de la Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la
Comunitat Valenciana; l'art. 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 públic ; i l'art. 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
aquestes Bases i, en el no previst per aquestes, s'estarà al que s'estableix pel 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); en el que resulte vigent i de caràcter bàsic; el Reial decret 896/1991,
de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims al fet que ha
d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris d'Administració Local, aquells preceptes
que no resultaren de caràcter bàsic tindran caràcter supletori respecte de la legislació específica
de la Comunitat Valenciana; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic; el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
de l'Estatut dels Treballadors (TRET). 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 3/2017, de 13 de gener, del Consell pel qual s'aprova el
Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de treball i Mobilitat del Personal de la funció pública
valenciana; i altres disposicions generals relacionades amb la matèria.

BASE PRIMERA. - OBJECTE.
Es objecte de la present convocatòria la creació d'una borsa de treball de caràcter
laboral temporal per a cobrir amb caràcter excepcional necessitats urgents i inajornables:
l'acumulació de tasques, serveis o cobrir interinitats d’acord amb l'article 15 del RDL 2/2015 de
text refós de la Llei d'Estatut dels Treballadors.
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La plaça d'Oficial de Taquilles s'enquadra en el grup de titulació C, subgrup C2. D'acord
amb el que es preveu en l'article 77 del TREBEP, el qual estableix 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 el seu apartat 1r diu que mitjançant la negociació
col·lectiva o, en defecte 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'O.A.M. estableix efectivament els diferents
grups i subgrups en què s'organitza, la qual cosa dona 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 Oficials de Taquilles amb
les característiques d'un contenidor cultural com és el Palau de la Música, Congressos i
Orquestra de València.

BASE SEGONA. - REQUISITS DELS ASPIRANTS.
Per a ser admesos en aquest procés, els/as aspirants hauran de reunir els següents
requisits:
1.- Tindre la nacionalitat espanyola o alguna altra que, conforme al que es disposa en
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 publica.
2.- Haver complit setze anys.
3.- Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a
l'acompliment de les corresponents funcions o tasques.
4.- 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 mitjançant 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. Tractant-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 del títol de Graduat/da Escolar / Graduat/da en Educació
Secundària Obligatòria, o equivalent, o en condicions d'obtindre-ho en la data en què acabe el
termini de presentació d'instàncies i disposen del certificat que l'acredite. En el seu cas,
l'equivalència haurà de ser aportada per l'aspirant mitjançant certificació compulsada expedida
a aquest efecte per l'Administració competent. En el mateix sentit, hauran d'acreditar-se les
corresponents homologacions de l'Administració espanyola competent respecte de les
titulacions expedides a l'estranger.
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Per part seua, els qui superaren les proves selectives, hauran d'acreditar, mitjançant el
corresponent certificat mèdic oficial, que posseeixen les capacitats i aptituds físiques i
psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les corresponents funcions o tasques.

Així mateix, acreditaran els seus coneixements de valencià d'acord amb el que
s'estableix referent a això en la base sisena.

Tot això de conformitat amb els articles 56 <<Requisits generals>> i 57 <<Accés a
l'ocupació pública de nacionals d'altres Estats>> TREBEP, i els articles 53 <<Requisits d'accés>> i
54 << Accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats>> LOGFPV.

BASE TERCERA. - INSTÀNCIES I ADMISSIÓ D'ASPIRANTS.
Els/as aspirants hauran de presentar les instàncies degudament emplenades en el
Registre d'Entrada d'est O.A.M./Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València
(P.M.C.O.V.) 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 l/la
president/a, sol·licitant la seua admissió a les proves selectives, amb manifestació expressa que
reuneixen les condicions i requisits exigits en la base segona i accepten en tots els seus extrems
les presents bases.

Els qui desitgen prendre part en el procés selectiu, hauran de presentar les instàncies en
el termini de 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà del dia que es publique l'anunci en
el BOP.

BASE QUARTA. - PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ.
Els qui desitgen participar en el procés selectiu hauran d'emplenar el model d'instància
que figura com a Annex I a aquesta convocatòria, el qual estarà disponible en el Registre General
d'Entrada de l'O.A.M./Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València (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 i acompanyat a aquesta, els
aspirants hauran de presentar els següents documents:

a) Fotocòpia compulsada del D.N.I. i en el cas de ser nacional d'un dels Estats membres
de la Unió Europea el que s'estableix en la base 2.1.
b) Fotocòpia compulsada del títol de Graduat Escolar/Graduat en Educació Secundaria
o equivalent.
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Els altres documents acreditatius de complir la resta de requisits citats, seran aportats
quan es requerisca per l'O.A.M. “Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València” abans
del nomenament.

BASE CINQUENA. - LLISTA D'ADMESOS I EXCLOSOS.
Acabat el termini de presentació d'instàncies, la Presidència delegada de l'O.A.M./Palau
de la Música, Congressos i Orquestra de València dictarà resolució, declarant aprovada la llista
provisional d'aspirants admesos i exclosos, que es publicarà en el Tauler d'anuncis i en la pàgina
web de l'O.A.M., amb indicació de les causes d'exclusió, concedint-se un termini de deu dies
hàbils a l'efecte de presentació de reclamacions i/o esmena de deficiències.

Seran corregibles 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/a interessat/a, lloc assenyalat a l'efecte de notificacions, data, signatura o
òrgan al qual es dirigeix.

No serà corregible, per afectar el contingut essencial de la pròpia sol·licitud del sistema
selectiu, al termini de caducitat o a la manca d'actuacions essencials:
- No fer constar que es reuneixen tots i cadascun dels requisits de capacitat exigits en les
bases.
- Presentar la sol·licitud de manera extemporània, ja siga abans o després del termini
corresponent.
Transcorregut el terme d'esmena serà aprovada la llista definitiva que serà publicada en
el Tauler d'anuncis i pàgina web de l'O.A.M./Palau de la Musica, Congressos i Orquestra de
València juntament amb la data i hora del primer exercici, així com dels membres que
componen l'Òrgan Tècnic de Selecció.

BASE SESENA. - DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU.
6.1.- La selecció es durà a terme mitjançant el sistema de concurs oposició. Solament es
procedirà a puntuar el concurs a els/as aspirants que hagen superat el nivell d'aptitud establit
per a tots i cadascun dels exercicis de caràcter obligatori i eliminatori.
6.2.- Els/as opositors/as seran convocats/des per a cada exercici en crida única, sent
exclosos/as de l'oposició els qui no compareguen.
6.3.- En qualsevol moment l'Òrgan Tècnic de Selecció podrà requerir als/as opositors/as
perquè acrediten la seua identitat, a la fi de la qual hauran d'anar proveïts del document
nacional d'identitat.
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Amb el resultat de l'últim exercici, l'Òrgan Tècnic de Selecció (d'ara en avant OTS)
exposarà al públic la resolució motivada per la qual fixa la relació definitiva d'aspirants aprovats
per ordre de puntuació, i que remetrà a l'òrgan convocant per a la seua publicació en el Tauler
d'anuncis i pàgina web del Palau de la Música (www.palauvalencia.com ).
El secretari de l'Òrgan Tècnic de Selecció estendrà acta de totes les seues sessions, tant
de celebració d'exercicis com de correcció i avaluació d'aquests, així com de deliberació dels
assumptes de la seua competència. En aquestes, i sense perjudici del que es disposa en l'article
18 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre LRJSP, s'exposaran concisament, encara que amb claredat
suficient, la motivació de les seues decisions.
Els aspirants seleccionats que, dins del termini establit, i excepte casos de força major,
no presentaren la documentació acreditativa o de la mateixa es deduïra que manquen d'algun
dels requisits exigits, seran exclosos de la Borsa de Treball.
Els aspirants hauran d'observar en tot moment les instruccions dels membres de l’OTS o
del personal ajudant o assessor durant la celebració de les proves, amb vista a l'adequat
desenvolupament d'aquestes. Qualsevol alteració en el normal desenvolupament de les proves
per part d'algun dels aspirants, quedarà reflectida en l'Acta corresponent, podent continuar
aquest aspirant el desenvolupament de l'exercici amb caràcter condicional fins que resolga l’OTS
sobre l'incident.
Abans de l'inici de cada exercici, i sempre que s'estime convenient durant el
desenvolupament d'aquest, els membres de l’OTS, els seus ajudants o assessors comprovaran la
identitat dels aspirants mitjançant l'aportació del DNI o document legal substitutiu.
Els aspirants quedaran perduts el dret quan es personen en els llocs de celebració quan
ja s'hagen iniciat les proves o per la inassistència a aquestes, encara que es dega a causes
justificades.
Respecte del coneixement de la llengua valenciana per aquells aspirants que hagen
superat les proves selectives, l'acreditació dels coneixements de valencià que preveu l'art. 53.2
LOGFPV, podrà realitzar-se mitjançant la presentació la Certificat de nivell B1 (Grau Elemental)
de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, segons art. 20.2 del decret 3/2017, de
13 de gener, del Consell.
Per part seua, els qui no puguen acreditar coneixements de valencià després de la
superació de proves selectives de la forma indicada en l'apartat anterior, hauran de realitzar
l'exercici específic que es convoque i, cas de no superar-lo, assistir als cursos de
perfeccionament que a aquest efecte s'organitzen.

FASES DEL PROCÉS SELECTIU:
a) FASE DE OPOSICIÓ:
Les proves selectives consistiran en la realització de dos exercicis obligatoris:

pàg. 5

Primer exercici:
Obligatori i eliminatori. Consistirà en la realització d'una prova de coneixements referits
als continguts del temari que figura en l’Annexe II, a través d'un qüestionari de 50 preguntes que
adoptarà la forma de test amb quatre respostes alternatives, sent només una d'elles correcta,
en un temps màxim de 50 minuts.
Les respostes errònies es valoraran negativament amb una penalització equivalent a un
terç del valor de cada contestació correcta, les respostes en blanc no es penalitzaran.
L'exercici se qualificarà amb un màxim d'15 punts, sent necessari obtindre un mínim de
7,5 punts per a superar l'exercici.

Segon exercici:
Obligatori i eliminatori. Consistirà a resoldre per escrit un o diversos 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 a Annex II.
L'exercici se qualificarà amb un màxim d'15 punts, sent necessari obtindre un mínim de
7,5 punts per a superar l'exercici.

Qualificació final de la fase d'oposició.
Vindrà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en cadascun dels dos
exercicis que han de realitzar els/as aspirants. A continuació, es configurarà una llista, ordenada
per puntuació de major a menor, que contindrà a tots els aspirants que hagen superat la fase
d'oposició, d'acord amb els criteris establits en cadascuna de les bases d'aquesta 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 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.
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Puntuació final del concurs oposició.
La puntuació final del concurs oposició s'obtindrà sumant la puntuació obtinguda en
totes dues fases. En el cas de possibles empats en la nota definitiva, aquests es resoldran
atenent la major nota en la fase d'oposició. Si l'empat persistira es dilucidarà atenent la major
nota en el segon exercici. I si encara així continuara l'empat es dilucidarà atenent criteris de
paritat quant al sexe menys representat en el departament on haurà de prestar servei.
La relació d'aprovats per ordre de puntuació es farà pública al Tauler d'Anuncis de l'O.A.
M./Palau de la
Música, Congressos i Orquestra de València i en la pàgina web
http://www.palauvalencia.com

BASE SETENA. – ÒRGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ.
L'execució del procediment selectiu i l'avaluació de les proves dels aspirants, serà
encomanada a l'òrgan col·legiat de caràcter tècnic, que actuarà sotmés a les normes de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
L'òrgan tècnic de selecció jutjarà les proves selectives i formularà proposta de resolució
per a la consegüent constitució de les borses de treball temporal.
Aquest òrgan tècnic de selecció estarà integrat pel President, tres Vocals i un Secretari,
amb veu i 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 tendint a la paritat entre homes i
dones.
L'òrgan tècnic de selecció estarà compost per personal funcionari de carrera o personal
laboral fix. 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.
El personal d'elecció o 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, no podent ostentar-se
aquesta en representació o per compte de ningú.
Aquest òrgan tècnic de selecció vetlarà pel compliment del principi d'igualtat
d'oportunitats entre sexes.

Els membres de l'Òrgan Tècnic de Selecció no podran constituir-se ni actuar sense la
presència del seu President, Secretari i almenys la meitat dels vocals (ja siguen els titulars o els
que legalment els substituïsquen).
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Per part seua, els membres en els qui es donaren algunes de les circumstàncies assenyalades en
l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del sector públic, 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 poguera influir en la d'aquell; ser administrador de societat 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, així com compartir despatx professional o estar
associat amb aquests per a l'assessorament, la representació o el mandat.
c) Tindre amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones
esmentades en l'apartat anterior.
d) Haver tingut intervenció com a perit o com a testimoni en el procediment de què es
tracte.
e) Tindre relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en
l'assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de
qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.
En llaures 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
mancaran de vot.
La composició dels membres de l'Òrgan Tècnic de Selecció s'especificarà juntament amb
la llista definitiva d'aspirants admesos al procés selectiu la qual es farà pública, amb anterioritat
a la data del primer exercici, en el Tauler d'anuncis de l'O.A.M./P.M.C.O.V. i en les pàgines web
de l'Organisme. Al costat dels membres titulars del tribunal es nomenaran els membres
suplents, en igual número i amb els mateixos requisits. Tot això de conformitat amb l'art. 60
TREBEP; art. 57 LOGFPV; arts. 22 et seq.; així com els arts. 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim jurídic del sector públic i del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell de
la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat
del personal de la funció pública valenciana.

BASE OCTAVA. – BORSA DE TREBALL
La constitució de les bosses que resulten de la present convocatòria, anul·la la de les
anteriors amb idèntic objecte.
L'Òrgan Tècnic de Selecció elevarà a la Presidència la proposta d'inclusió en la Borsa
d'aquells aspirants que hagen superat el procés selectiu, per a la seua aprovació final per l'òrgan
competent, acompanyant els originals de les actes on es reflecteix la seua actuació conjunta i
acords aconseguits.
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La inclusió en la borsa de treball no garanteix la contractació per l'O.A.M./P.M.C.O.V.
Tampoc suposa el reconeixement de cap dret laboral en favor de la persona integrant d'aquesta,
excepte aquell de ser anomenat per a l'O.A.M. conforme a les seues necessitats, i d'acord amb
l'ordre previst donat el resultat del procés selectiu i les normes corresponents de gestió de la
bossa.
L'ordre de crida dels aspirants vindrà determinat per la màxima puntuació obtinguda
pels mateixos amb caràcter decreixent.
Les ofertes es realitzaran telefònicament i per correu electrònic per tres vegades en
hores diferents i al llarg del dia, començant pel candidat que ocupe el primer lloc de la Borsa i
així successivament.
8.1 -Situacions del personal integrant de les Borses de Treball Temporal.
El personal integrant de la Borsa de Treball Temporal pot trobar-se en les següents
situacions:
a) Disponible: ho està aquell integrant de la Borsa que es troba aturat, amb el qual és
possible formalitzar contracte.
b) Situació d'espera: Es considera en situació d'espera, sense alterar el seu lloc en Borsa
fins a la comunicació fefaent i document acreditatiu de la seua disponibilitat en aquesta,
els aspirants que hagen renunciat de manera justificada a una oferta de treball.
8.2 -Crides.
a) Les crides a les persones que es troben en la borsa de treball s'efectuaran seguint
rigorosament l'ordre d'aquesta, de tal manera que s'oferisca el nomenament al primer
candidat disponible en aquesta bossa.
b) L'ordre de crida només s'interromprà en cas de contracte en lloc vacant o per
excedència del titular. En aquest cas, s'oferirà per rigorós ordre de bossa des de l'inici
d'aquesta, encara que estiga treballant, i amb independència del lloc que ocupe en
aqueix moment, excepte si ja haguera sigut contractat en lloc vacant.
8.3 Mitjans i constància de les crides.
Tenint en compte que la cobertura dels llocs té caràcter d'urgència, en raó del servei
públic que té encomanat l'O.A.M., la crida s'efectuarà pels següents mitjans i per aquest ordre:
la trucada telefònica i el correu electrònic.

L'O.A.M. emetrà diligència que permeta deixar constància de les crides efectuades i dels
efectes que produeixen els mateixos. L'acreditació dels intents de notificació s'incorporarà a
l'expedient corresponent, podent-se cridar en cas de no localització al següent integrant de la
bossa.

pàg. 9

A aquest efecte, l'aspirant facilitarà els números de telèfon i adreces de correu
electrònic que considere necessaris, quedant obligat a comunicar els canvis que en aquests
puguen sorgir. La inclusió en la bossa de qualsevol participant suposa l'admissió d'aquests
mitjans com a sistemes de comunicació.
Realitzada l'oferta, l'interessat disposa de 24 hores per a respondre a aquesta, per a
manifestar la seua acceptació o rebuig. A l'efecte de terminis s'entendrà que la notificació ha
sigut realitzada a les 14.00, excepte prova en contra per l'interessat. L'acceptació serà expressa i
es realitzarà per correu electrònic a l'adreça indicada en el moment de la crida.
En cas de no contestar a l'oferta en les 24 hores següents, s'entendrà que rebutja la
mateixa passant a l'últim lloc de la bossa, procedint-se a la citació del següent aspirant.
No obstant això, podrà recuperar la seua posició en la bossa si amb posterioritat queda
demostrada l'existència de motius justificats de rebuig establits en l'apartat 8.5.
8.4 Ordre
La contractació no produirà variació de l'ordre dels candidats en la bossa.
En els casos en què l'integrant de la bossa haja de passar a l'últim lloc, es col·locarà per
ordre de data del fet causant en cada cas. Si coincideix la renúncia de diverses persones el
mateix dia, s'ajustarà a l'ordre de puntuació.
8.5 Renúncies, causes d'exclusió i penalització.
a) Renúncies no justificades.
Quan a una persona se li comunica l'oferta i rebutja injustificadament el nomenament,
passarà a l'últim lloc en la borsa de treball, fet del qual serà informat prèviament. S'entendrà
que renúncia a l'oferta si, havent contactat amb la persona interessada el Servei de Recursos
Humans, no contesta a l'oferta en el termini de 24 hores. La mateixa consideració tindrà el no
comparéixer en el Servei de Recursos Humans en els terminis que se li indiquen, no signar el
contracte, o el no contestar als intents de localització, llevat que posteriorment el justifique
conforme al que s'estableix en l'apartat següent.
b) Renúncies justificades.
Es consideren motius justificats de rebuig de l'oferta, o formalització del contracte, per
la qual cosa no donaran lloc a desplaçament o exclusió de la borsa de treball, les circumstàncies
següents, que hauran de ser degudament acreditades per la persona interessada:
1.- Per estar laboralment en actiu, ja siga en l'àmbit públic o privat. Qui al·legue aquests
motius, haurà de presentar la documentació justificativa.
2.- Incapacitat temporal derivada de malaltia o accident, amb comunicat de baixa o
informe mèdic.
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3.- Estar en situació de permís per maternitat /paternitat o en situació d'embaràs, amb
comunicat de baixa o informe mèdic. En el cas de paternitat, s'haurà d'aportar el document
justificatiu oportú.
4. Mort o malaltia greu d'un familiar fins al primer grau de consanguinitat, amb certificat
de defunció o informe mèdic.
5.- Estar en situació de permís per celebració de matrimoni o unió de fet, amb llibre de
família o certificat d'inscripció de la unió de fet.
6.- Estar estudiant, realitzant un curs formatiu o una beca, a través de certificat
d'assistència.
En els casos exposats anteriorment, s'haurà d'aportar el corresponent justificant en un
termini no superior a 6 dies hàbils, i quedaran en situació d'espera fins que finalitzen les causes
al·legades. La no remissió del document que acredite la justificació del rebuig d'una oferta,
donarà lloc, la primera vegada que es produïsca, al desplaçament a l'últim lloc de la seua
respectiva borsa de treball, i, la segona vegada, a l'exclusió d'aquesta. La renúncia justificada
donarà lloc al pas a situació d'espera.
La comunicació de cessament de la causa al·legada per a poder trobar-se de nou
disponible, haurà de realitzar-se inexcusablement per escrit, havent d'aportar justificant de
cessament de la causa al·legada, atés que l'omissió d'aquesta comunicació i el seu justificant,
implicarà que l'aspirant es mantinga indefinidament en situació d'espera.
8.6. -Causes de penalització i exclusió.
a) Causes de penalització:
Suposarà la passada a l'últim lloc de la bossa:
1.- Renunciar a una oferta de treball de forma no justificada una vegada.
2.- La no contestació a la crida.
3.- No remetre el document que acredite la justificació de la renúncia.
4.- No comparéixer a la formalització del contracte sense justificar.
No existirà penalització en la renúncia de qualsevol contracte la duració del qual siga
inferior a 15 dies.

b)

Causes d'exclusió:

1.- La sol·licitud per part de la persona interessada.
2.- La segona renúncia sense justificar, havent renunciat injustificadament a una oferta anterior.
3.- La tercera no contestació a la crida.
4.- La no remissió de la documentació que acredite la justificació del rebuig d'una oferta una
segona vegada.
5.- No comparéixer a la formalització del contracte en el termini establit sense justificació una
segona vegada.
6.- No complir algun dels requisits del lloc de treball previst en les bases.
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7.- Per manifesta falta de capacitat o de rendiment en l'acompliment de les seues funcions
acreditada mitjançant expedient contradictori.
8.- El cessament voluntari durant la relació laboral, excepte quan es produïsca per oferta per
aquest Organisme de contracte en lloc vacant o per excedència del titular.
9.- La no aptitud funcional per a l'acompliment de les tasques i funcions del lloc, determinat per
l'àrea de Prevenció de Riscos Laborals.
10.- No superar el període de prova, que serà de 2 mesos.
Els aspirants que hagen sigut seleccionats per a formar part de la borsa de treball, es
comprometen a realitzar amb caràcter previ a l'inici de l'activitat i amb la finalitat d'aconseguir
una major seguretat en el lloc de treball, el curs de formació en Prevenció de Riscos Laborals
que indique l'empresa per Informe del Servei de Prevenció.

BASE NOVENA. – PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
En compliment dels disposat en la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals
i garanties dels drets digitals, l'O.A.M./P.M.C.O.V. informa, a les persones interessades a
participar en el procés selectiu objecte de la present convocatòria, que les dades de caràcter
personal que faciliten seran incorporats a un fitxer la finalitat del qual és la selecció de personal i
els reconeix la possibilitat d'exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició, mitjançant escrit, acompanyat de fotocòpia de DNI o document equivalent, que podrà
ser presentat per registre o en qualsevol de les formes previstes en la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La participació en el procés selectiu suposa l'autorització a l'O.A.M./P.M.C.O.V. per a procedir
al tractament de les seues dades en els termes anteriorment descrits, així com la publicació de
les dades merament identificatives i dels resultats de la convocatòria en els diaris i butlletins
oficials corresponents i en els taulers d'anuncis o en la pàgina web de l’OAM, en el seu cas.
Suposa, a més, l'autorització perquè es tracten les dades personals per a la gestió de la borsa de
treball que es derive d'aquest procés. Així mateix, implica l'autorització per al tractament de la
documentació que han d'aportar els aspirants en el curs del procediment de selecció.

BASE DESENA. - VINCULACIÓ DE LES BASES
Les presents bases vinculen a l'O.A.M., a l'Òrgan Tècnic de Selecció i als qui participen en
les proves selectives, i tant la present convocatòria com quants actes administratius deriven
d'aquesta i de les actuacions de l’OTS podran ser impugnats pels interessats en els casos, termini
i forma establida en la legislació vigent.

BASE ONZENA. - PUBLICITAT
De les presents bases es publicarà un anunci en el Butlletí Oficial de la Província, així
com íntegrament en el Tauler d'anuncis i en la pàgina web de l'O.A.M.
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BASE DOSENA. - CONTRACTACIÓ.
L'oferiment del contracte laboral es realitzarà per telèfon i correu electrònic a l'adreça
que figure en la instància. Serà obligació de les persones integrants de la bossa mantindre
actualitzats les dades que figuren en la instància i, en particular, l'adreça de correu electrònic i
telèfon.
D'acord amb la legislació vigent s'estableix un període de prova de 2 mesos, en el qual
s'avaluarà a la persona contractada, motivadament per la prefectura del departament.
En cas de no superar el període de prova, el personal nomenat serà destituït.

BASE TRETZENA. - TERMINI
La bossa tindrà una duració de 4 anys ampliables excepcionalment fins a la publicació de
la nova bossa, que preferentment haurà de realitzar-se en el termini d'1 any.

BASE CATORZENA. – RECURSOS
Contra les presents Bases, la resolució aprovatòria de les quals és definitiva en la via
administrativa, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i de l'article 10 i 46.1 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, podran
interposar-se per part dels interessats un dels següents recursos:
a) Recurs potestatiu de reposició. Davant el mateix òrgan que els haguera dictats, en el
termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua publicació en el BOP
València. En cas d'interposar-se aquest 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. Transcorregut aquell
termini d'un mes, únicament podrà interposar-se recurs contenciós administratiu,
sense perjudici, en el seu 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'aquest termini sense haver-se notificat
resolució expressa legitimarà a l'interessat o interessats que hagueren deduït la
sol·licitud per a entendre-la desestimada per silenci administratiu quedant d'aquesta
manera expedita la via contenciós-administratiu, per al que disposarà amb un
termini de sis mesos a comptar, per al sol·licitant i uns altres possibles interessats, a
partir de l'endemà a aquell 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 aquest
recurs.
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b) Recurs contenciós administratiu, directament davant l'ordre jurisdiccional
contenciós-administratiu, Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de
l'endemà al de la seua publicació en el BOP València.
Tot això sense perjudici de la potestat de revisió dels actes emesos per l'òrgan
seleccionador que aquest posseeix, sent iniciats d'ofici o a instàncies de part, de
conformitat amb el que s'estableix en els articles 112, 114, 115, 123 i 124, de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i en els articles 10, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que les persones
interessades puguen exercitar, si escau, qualsevol altre que estimen procedent.
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ANNEX I

Es refereix a la instància de sol·licitud.
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ANNEX II
Tema 1.
Tema 2.

La Constitució Espanyola: títol preliminar i títol I: Capítol I i II.
L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana: títol VIII: Administració local.

Tema 3.

Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei de l'Estatut dels treballadors: Títol I, capítols I i II.

Tema 4.

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del Règim Local, Capitule II:
Organització i funcionament dels òrgans municipals necessaris.

Tema 5.

L'arqueig de caixa i el recompte de fons. Conceptes bàsics.

Tema 6.

Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana,
Títol VI: Els drets, deures i incompatibilitats del personal empleat públic.

Tema 7.

Llibre de Reclamacions. Atenció i resolució de reclamacions.

Tema 8.

Ordenança de Preus Públics de l’OAM “Palau de la Música, Congressos i
Orquestra de València”

Tema 9.

Deures, codi de conducta i règim d'incompatibilitats en la Llei 10/2010. Llei
d'Incompatibilitats 53/1984 de 26 de desembre: conceptes bàsics.

Tema 10.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Àmbit d'aplicació i principis generals. La iniciativa
legislativa i la potestat per a dictar reglaments i altres disposicions.

Tema 11.

Dels interessats en el procediment. De l'activitat de les administracions
públiques.

Tema 12.

Els actes administratius. De les disposicions sobre el procediment administratiu
comú.

Tema 13.

De la revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius.

Tema 14.

La Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals: Drets i Obligacions.

Tema 15.

Els primers auxilis: Conceptes bàsics.

Tema 16.

Les funcions d'un equip d'alarma i evacuació en un edifici de pública
concurrència.

Tema 17.

Llei 9/2003, de 2 abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes:
Capítol III: Igualtat en l'àmbit laboral.

Tema 18.

Control d'accessos, identificació, informació, atenció i recepció del personal
visitant.

Tema 19.

Conceptes bàsics a nivell d'usuari: Microsoft Word 2016 i Microsoft Excel 2016,
Internet.

Tema 20.

Història del Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València. La pàgina
web del Palau de la Música: Contingut.

Tema 21.

Tècniques bàsiques d'atenció a les persones amb diversitat funcional. Atenció i
informació a la ciutadania. Informació personal i atenció telefònica.

Tema 22.

Estructura i distribució d'una agrupació
Desenvolupament d'un concert simfònic.

Tema 23.

Història de la Música: Etapes i definicions.
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musical

sobre

l'escenari.

ANNEX III
Barem de mèrits.
1.-Antiguitat. Fins a un màxim de 3 punts.
a) En administració pública.
Es valoraran a raó de 0,25 punts per cada any complet o fracció mensual corresponent,
en el temps de treball prestat en qualsevol administració pública, sempre que el treball realitzat
guarde 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 valoraran 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
guarde 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 mitjançant certificació
expedida pel corresponent registre de personal. El treball realitzat fora de les administracions
públiques, ha de provar-se amb el contracte laboral o certificació de l'empresa i el document o
certificat expedit per l'òrgan competent de la Seguretat Social, que acredite haver cotitzat al
corresponent sistema de previsió 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 serveis que s'hagen prestat simultàniament amb uns 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 a
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 constara la duració de cursos en hores NO es computarà .
Si els cursos han sigut impartits com a professor es consideraran amb el doble de la
puntuació assenyalada anteriorment.
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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 a les exigides en la convocatòria:
-

Llicenciatura.

1 punt.

-

Grau.

0,75 punts.

-

Diplomatura.

0,50 punts.

-

Màster Universitari.

0,15 punts.

-

Batxiller o equivalent

0,15 punts.

No es valoraran aquells 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'acreditarà mitjançant certificat acreditatiu d'haver superat nivells del Marc Europeu
Comú de referència per a les Llengües conduents a la seua obtenció, segons el següent barem
(només es valorarà el títol superior):
a) Per Certificat de nivell C2, o equivalent.

2 punts

b) Per Certificat de nivell C1, o equivalent.

1,5 punts

c) Per Certificat de nivell B2, o equivalent.

1 punt

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 sol es valorarà el títol superior):
a) Per Certificat de nivell C2, o equivalent.

1 punt

b) Per Certificat de nivell C1, o equivalent.

0,75 punts

c) Per Certificat de nivell B2, o equivalent.

0,50 punts

d) Per Certificat de nivell B1, o equivalent.

0,25 punts

e) Per Certificat de nivell A2, o equivalent.

0,15 punts
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