PersonalRef. FJLL/PR
Expt. Borsa personal tècnic de Medi Ambient

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT
D'UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL TÈCNIC DE MEDI AMBIENT D'AQUEST
AJUNTAMENT.
PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.
L'objecte de la present convocatòria és la constttciió pel procediment abretjató d'tna borsa
de treball de PERSONAL TÈCNIC DE MEDI AMBIENTó per a cobrir amb caràcter temporaló
llocs vacants o satssaccii de necessitats ptnttals de personaló en l'Ajtntament de Paiportaó
tant mitjançant nomenament de personal stncionari interí o contractacii laboraló pel sistema
de conctrs oposiciió enqtadrat en l'Escala d'Administracii Especialó stbescala tècnicaó grtp Aó
stbgrtp A2 dels reserits en l'artcle 76 del Reial decret legislatt 5/2015ó de 30 d'octtbreó pel
qtal s'aprova el text resis de la Llei de l'estattt bàsic de l'empleat públic.
SEGONA. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS:
Per a prendre part en les proves selectves d'aqtesta convocatòria serà necessari:
-

Estar en possessii d'algtn dels següents ttols o eqtivalentó o en condicions d'obtndre-ho
abans de la data en qtè fnalitte el termini de presentacii d'instàncies:
- Grat en geografa i medi ambient.
- Grat en ciències ambientals.
- Grat en biologia.
- Enginyeria tècnica sorestal.
- Enginyeria tècnica agrícola.
Les eqtivalències detran ser aportades per la persona aspirant mitjançant certfcacii
expedida a aqtest esecte per l'Administracii competent en cada cas.

-
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-

-

Posseir la nacionalitat espanyolaó o de països de la Unii Etropea i en el stpòsit de
persones estrangeres no comtnitàriesó tndre permís de treball i permís de residència legal
a Espanyaó en els termes establits en l'art. 57 de l'EBEP i LO 4/2000ó d'11 de generó sobre
drets i llibertats de persones estrangeres a Espanya i la seta integracii social.
Posseir la capacitat stncional per a l'acompliment de les tasqtes pròpies de les places
reserides en les bases.
Tindre complits sette anys i no excediró si escató de l'edat màxima de jtbilacii sorçosa.
No haver sigtt separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qtalsevol de les
Administracions públiqtes o dels òrgans constttcionals o estatttaris de les comtnitats
attònomesó ni trobar-se en inhabilitacii absoltta o especial per a octpacions o càrrecs
públics per resoltcii jtdicialó per a l'accés al cos o escala de stncionarió o per a exercir
stncions similars a les qtals exercien en el cas del personal laboraló en el qtal hagteren
estar separat/ada o inhabilitat/ada. En el cas de ser nacional d'tn altre Estató no trobar-se
inhabilitat/ada o en sittacii eqtivalent ni haver sigtt sotmés/a a sancii disciplinària o
eqtivalent qte impediscaó en el set Estató en aqtests termes l'accés a l'octpacii pública.
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TERCERA. PUBLICITAT DE LES BASES I CONVOCATÒRIA.
La convocatòria es ptblicarà en el Butllet fical de la Provínica de Valènica.
Les bases i la convocatòria es ptblicaran íntegrament en el tatler d'edictes de l'Ajtntament i a
més se'ls donarà la ptblicitat qte s'estme procedent per al set degtt coneixement.
Els stccessits antncis es ptblicaran en el tatler d'antncis de l'Ajtntament i en la pàgina web
mtnicipal (www.paiporta.es).
QUARTA. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.
Les instàncies sol·licitant prendre part en la selecciió es presentaranó en model ofcial inclòs en
l'Annex II en el Registre general de l'Ajtntamentó presencialmentó o a través de la set
electrònica ttlittant el tràmit EMP01-7 (borsa de personal tècnic de Medi Ambient) al qte es
pot accedir en la pàgina web htps://tnica.paiporta.es/portalcitdadano.
Les instàncies podran presentar-se igtalment en la sorma qte determina l'artcle 16.4 de la Llei
39/2015ó d'1 d'octtbreó del procediment administratt comú de les administracions públiqtes.
En aqtest últm cas es remetrà còpia de la instància degtdament presentada en termini en
registre d'entrada diserent de l'Ajtntament de Paiporta o a través de Corretsó a la següent
adreça de corret electrònic: personal@paiporta.es.

Les persones sol·licitants manisestaran en les setes instàncies:
1. Qte retneixen totes i cadasctna de les condicions qte s'exigeixen en la base segonaó
reserides a la data en qtè fnalitte el termini de presentacii d'instàncies.
2. La relacii concreta i ntmerada de mèrits a valoraró acompanyada de sormtlari
d'attobaremacii (Annex III)ó i de la còpia dels doctments qte els acrediten. La no presentacii
d'aqtests doctments dtrant el termini de presentacii d'instànciesó provocarà la no valoracii
d'aqtests.
3. Un telèson i l'adreça de corret electrònic en el qtal ptgten ser localittades en horari de
mat.
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El termini de presentacii de sol·licittds és de deu dies hàbils a partr del següent al de la
ptblicacii de la convocatòria en el Bttllet Ofcial de la Província de València.

La instància hatrà d'anar acompanyada dels següents doctments:
• Fotocòpia del DNIó o del passaportó o targeta de residència.
• Fotocòpia de la tttlacii exigida o resgtard del pagament de taxes per a la seta expedicii.
• Formtlari d'attobaremacii (Annex III).
• Fotocòpia de tota la doctmentacii acreditatva dels mèrits al·legats.
• Resgtard acreditatt de l'abonament de la taxa corresponentó qte de consormitat amb
l'ordenanta fscal vigent ascendeix a 26ó00 etros o 13ó00 etros en el cas qte es tnga dret a
bonifcacii.
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L'ingrés de la taxa es sarà esectt en l'Ofcina Única de l'Ajtntament de Paiporta o mitjançant
pagament per teletramitacii.

Pagament per teletramitacii:
Accedir a la pàgina web de l'Ajtntament (www.paiporta.es) i en el marge inserior dret entrar
en “Attoliqtidacions d'impostos”. En la pàgina qte s'obrió en el marge esqterre entrar en
“Taxa drets d'examen”. Ptnxar en el desplegable de la part stperior de la pàgina i marcar:
“Accés a plaça stncionari/ària grtp B i Có excepte policía local” o “Accés a plaça stncionari/ària
grtp B i Có excepte policía local (50 % bonifcat). Emplenar dades personals en la part stperioró
l'import de la taxa ha d'aparéixer attocompletat. En observacions s'ha d'indicar “Taxa borsa de
treball personal tècnic medi ambient). Generar l'arxit pds en el qtal apareixerà tn codi de
barres.
L'imprés d'attoliqtidacii generat pot pagar-se en tna enttat bancària o en la pàgina web de
l'Ajtntamentó en la pestanya “Pagaments telemàtcs” qte fgtra en el marge stperior
esqterre.

Bonifcacions de la taxa:
1.- 50 % de la qtotaó respecte a aqtells stbjectes passits amb tna discapacitat de grat igtal o
stperior al 33 %.
Per a l'aplicacii de les bonifcacions serà reqtisit indispensable la presentacii de la següent
doctmentacii:
Sol·licittd per part del stbjecte passit de la bonifcacii a aplicar.
Fotocòpia de certfcat de grat de discapacitat.

2.- 50 % de la qtotaó respecte a aqtells stbjectes passits qte es troben en sittacii de
desoctpacii.
Per a l'aplicacii de les bonifcacions serà reqtisit indispensable la presentacii de la següent
doctmentacii:
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-

Sol·licittd per part del stbjecte passit de la bonifcacii a aplicar.
Doctmentacii acreditatva de la sittacii de desoctpacii: s'acreditarà estar donat/ada
d'alta com a attrat/ada real en el SEPE o organisme ofcial d'ús de la corresponent
Comtnitat Attònomaó mitjançant la presentacii de certfcacii de sittacii laboral
expedida per l'organisme competent (el SERVEFó en l'àmbit de la Comtnitat
Valenciana). Reserent a aixòó es sa constar qte aqtelles certfcacions qte no
retnisqten els reqtisits indicats: com les d'inscripciió renovacii (DARDE)ó benefciaris/
àries prestaciió sittacii de la demandaó prestacii de desoctpaciió etc. no seran preses
en consideracii a l'esecte de l'exempcii no sent corregible.

NOTA: Les persones aspirants hatran d'aportar en el moment de la presentacii d'instàncies i
dtrant el termini atorgató tots els doctments qte acrediten els mèrits qte al·legten. No
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admetent-se altres mèrits aportats després de la fnalittacii del termini de presentacii
d'instàncies.
CINQUENA.- IGUALTAT DE CONDICIONS
D'acord amb el qte s'estableix en el Reial decret legislatt 1/2013ó de 29 de novembreó pel
qtal s'aprova el text resis de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la
seta incltsii socialó en les presents proves seran admeses les persones amb discapacitat en
igtaltat de condicions qte les altres persones aspirants.
El Tribtnal establiràó segons l'Ordre PRE/1822/2006ó de 9 de jtnyó per a les persones aspirants
amb discapacitat qte així ho sol·licitenó les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la
realittacii de les proves.
A aqtest esecteó les persones interessades hatran de presentar la petcii concreta en la
sol·licittd de partcipacii en la convocatòria ió a l'esecte de qte el Tribtnal ptga valorar la
procedència o no de la concessii del sol·licitató el candidat o candidata adjtntarà el Dictamen
tècnic sactltatt emés per l'òrgan tècnic de qtalifcacii del grat de discapacitat competentó
acreditant de sorma sesaentó les defciències permanents qte han donat origen al grat de
discapacitat reconegtt.
Abans de la incorporaciió si escató en el lloc de treballó hatrà de presentar certfcacii de
compatbilitat stncional expedit pel Centre de Valoracii i Orientacii de Discapacitats (c / San
José de Calasantó 30ó Valènciaó Tel.: 963 867 900).

Expirat el termini de presentacii d'instànciesó l'Alcaldia dictarà resoltciió declarant aprovada la
llista provisional de personal admés i exclòsó la qtal s'adoptarà en atencii a allò declarat per
les persones qte concorren.
Aqtesta resoltciió qte es ptblicarà en la pàgina web de l'Ajtntament (www.paiporta.es)ó
indicarà el termini de 5 dies hàbils per a esmena de desectes per les persones aspirants.
Així mateixó en l'esmentat termini es podrà presentar qtalsevol reclamacii pertnent per les
persones interessades.
No és corregibleó per asectar el contngtt essencial de la pròpia sol·licittd del sistema selecttó
al termini de cadtcitat o a la manca d'acttacions essencials:
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SISENA.- LLISTA DE PERSONAL ADMÉS

-

Presentar la sol·licittd de sorma extemporàniaó ja siga abans o després del termini
corresponent.
El pagament de la taxa de drets d'examen posterior al termini de presentacii
d'instàncies per a partcipar en el procés selectt.

La llista defnitva de personal admés i exclòs s'aprovarà per resoltciió qte resoldrà les
reclamacions i esmenes presentades i qte es ptblicarà en el tatler d'edictes i pàgina web de
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l'Ajtntament. En aqtesta resoltcii s'indicarà la dataó lloc i hora de començament del primer
exercici.
La ptblicacii de l'esmentada resoltcii serà determinant dels terminis a l'esecte de posibles
imptgnacions o rectrsos.
SETENA.- COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR.
La composicii del Tribtnal s'ajtstarà al qte s'estableix en l'artcle 60 del Reial decret legislatt
5/2015ó de 30 d'octtbreó pel qtal s'aprova el text resis de la Llei de l'Estattt bàsic de l'empleat
públic.
De consormitat amb el qte es disposa en la legislacii vigentó el Tribtnal qtalifcadoró es
constttirà atenent als principis d'imparcialitató prosessionalitató especialitató en stncii de la
disponibilitat de rectrsosó i es tendiràó així mateixó a la paritat entre home i dona.
El tribtnal tndrà la consideracii d'òrgan col·legiat de l'Administracii ió com a taló estarà
stbjecte a les normes contngtdes en la legislacii sobre Régimen Jtrídic del Sector Públic.
President/a: tna stncionària o tn stncionari de carrera.
Vocals: tres stncionàries o stncionaris de carrera.
Secretari/ària: tna stncionària o stncionari de carrera.
Tots els membres amb vet i votó tndran tttlacii igtal o stperior a la necessària per a optar a
sormar part de la borsa en concret.

La composicii concreta del Tribtnal qtalifcadoró amb la corresponent designacii de cadasctn
dels sets membresó es portarà a esecte mitjançant resoltcii i es sarà pública en el tatler
d'edictes de l'Ajtntamentó jtntament amb la llista provisional de personal admés i exclòs.
Al Tribtnal li correspon el desenvoltpament i la qtalifcacii de les proves selectves i la
valoracii de mèritsó estant vinctlat en la seta acttacii a les presents Bases.
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Cada proposta o nomenament de membre del tribtnal implicarà també la designacii d'tna
persona stplent amb els mateixos reqtisits i condicions.

Les persones membres del Tribtnal hatran d'abstndre's d'intervindreó notfcant-ho a
l'attoritat convocantó i els qte opten al procés selectt podran rectsar-los qtan concirregten
les circtmstàncies previstes en els artcles 23 i 24 de la Llei 40/2015ó d'1 d'octtbreó de règim
jtrídic del sector públic o qtan hagteren realittat tasqtes de preparacii de persones aspirants
en els cinc anys anteriors a la ptblicacii de la convocatòria.
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El Tribtnal no podrà constttir-se ni acttar sense la presència de la majoria dels sets membresó
tttlars o stplents indistntament. Les decisions s'adoptaran per majoria de votsó podent
disposar la incorporacii als sets treballs de personal especialistaó per a aqtelles proves qte ho
reqterisqtenó limitant-se a l'exercici de les setes especialitats tècniqtes en base
excltsivament a les qtals col·laboraran amb el Tribtnal amb vetó però sense vot. El personal
especialista ha d'estar sotmés a aqtestes catses d'abstencii i rectsacii qte la resta del
Tribtnal.
En cas d'absència de la Presidència tttlar o stplentó aqtesta recatrà en el membre del
Tribtnal de més edat. Les acttacions del Tribtnal poden ser recorregtdes en alçada davant
l'Alcaldiaó en el termini d'tn mes a comptar des qte aqtestes es van ser públiqtesó d'acord
amb l'artcle 121 i següents de la Llei 39/2015ó d'1 d'octtbreó del procediment administratt
comú de les administracions públiqtes.
El Tribtnal qte actte en aqtestes proves tndrà la categoria segonaó de les previstes en l'artcle
30 i en l'Annex IV del Reial decret 462/2002ó de 24 de maigó i percebrà per la seta assistència
les qtantes assenyalades en aqtest sobre indemnittacions per rai del servei.
HUITENA.- COMENÇAMENT DEL PROCÉS SELECTIU
Les persones aspirants seran convocades per a la realittacii de l'exercici en crida únicaó no
partcipant en el procés selectt els qti no comparegtenó excepte casos de sorça major
degtdament jtstfcats i estmats llitrement pel Tribtnal.
En qtalsevol momentoó el Tribtnal podrà reqterir a qti es presente perqtè acrediten la seta
personalitató a la f de la qtal hatran d'anar proveïts del doctment nacional d'identtat.
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Reclamacions: es concedirà tn termini de cinc dies hàbils perqtè les persones interessades
presenten al·legacions contra les resoltcions del Tribtnaló tant en la sase d'oposicii com de
conctrs.
a)- Fase d'oposició (fis a ui màxim de 20 puits):
Primer exercici: obligatori i eliminatori.
Es basarà en la realittacii d'tna prova de coneixements reserits als contngtts del temari qte
fgtra en l'Annex Ió consistnt aqtesta prova en el desenvoltpament per escritó dtrant tn
temps màxim d'1 horaó d'tna o diverses pregtntes plantejades pel Tribtnal en relacii amb el
programa del temari.
Es valorarà en aqtest exercici els coneixements sobre els temes desenvoltpatsó l'exposiciió
capacitat de síntesió claredat d'idees i redaccii de l'escrit. Serà necessària l'obtencii d'tn
mínim de 5 ptnts per a stperar aqtest exercici.
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Segon exercici: obligatori i eliminatori.
Hatrà de mestrar els coneixements pràctcs de les persones aspirants en relacii amb les
stncions pròpies del personal tècnic de medi ambient. El Tribtnal determinarà el temps màxim
en qtè ha de realittar-se aqtesta prova.
Les persones aspirants llegiran el cas pràctc davant el tribtnal qtalifcador qte podrà plantejar
les ctestons o aclariments qte considere procedents.
La valoracii de cadasctn dels exercicis s'esecttarà mitjançant l'obtencii de la mitjana
aritmètca de la ptnttacii de cadasctna de les persones del Tribtnal i es sarà públic
immediatament després de ser acordat pel Tribtnal i en fnalittar aqtests la totalitat de les
persones aspirants.
Els dos exercicis de l'oposiciió tots dos de caràcter d'obligatorió seran eliminatoris i es
qtalifcaran entre 0 i 10 ptnts cadasctnó qtedant excloses les persones opositores qte no
aconsegtisqten tn mínim de 5 ptnts en cadasctn d'ells.
b) - Fase de coicurs (fis a ui màxim de 8 puits).
Només podran partcipar en la sase de conctrs les persones qte hagen stperat la sase
d'oposicii. La ptnttacii màxima de la sase de conctrs serà de 8 ptnts qte es distribtiran
d'acord amb el barem qte fgtra a contntacii:
BAREM DE MÈRITS:
Es valorarà de consormitat amb el següent barem:
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1. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (màxim: 3ó00 ptnts):
- Temps de serveis prestats en llocs de treball realittant stncions similars a les del lloc al qte
s'opta en l'àmbit de l'Administracii local: 0ó15 ptnts per cada mes complet de servei en actt.
- Temps de serveis prestats en llocs de treball realittant stncions similars a les del lloc al qte
s'opta en l'àmbit de qtalsevol Administracii pública: 0ó10 ptnts per cada mes complet de
servei en actt.
- Temps de serveis prestatsó en llocs de treball realittant stncions similars a les del lloc al qte
s'opta en l'àmbit privató per compte d'altri: 0ó05 ptnts per cada mes complet de servei en
actt.
L'experiència prosessional en l'Administracii pública hatrà de jtstfcar-se:
-

Mitjançant el corresponent certfcat de serveisó expedit per l'òrgan competentó on
s'especifqte clarament la categoria prosessionaló amb expressii del temps qte ha
exercit el servei i les dates d'inici i f. En cas qte la categoria prosessional no estga
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stfcientment determinadaó s'hatrà de presentar addicionalment certfcat de stncions
exercides.
-

En el set desecteó mitjançant la presentacii dels doctments següents:
- Contracte de treballó on constarà la categoria prosessional. En cas qte la
categoria prosessional no estga stfcientment determinadaó s'hatrà de
presentar addicionalment certfcat de stncions exercides.
- Insorme de vida laboral emés per la Tresoreria general de la Segtretat Social a
l'esecte de demostrar els períodes treballats.
La salta d'tn dels dos doctments stposarà la no valoracii.

L'experiència prosessional sora de l'àmbit de l'Administracii pública hatrà de jtstfcar-se
mitjançant la presentacii dels següents doctments (únicament es valoraran els treballs per
compte d'altri).
- Insorme de vida laboral emés per la Tresoreria general de la Segtretat Socialó a esecte
de conéixer els períodes treballats i grtp de cotttacii.
- Contracte de treballó de cadasctn dels períodes recollits en el certfcat de vida laboraló
a l'esecte de conéixer la categoria prosessional i stncions exercides.
La salta d'tn dels dos doctments stposarà la no valoracii.
- Per a calctlar el temps treballató se stmaran tots els períodes treballats per cadasctn
dels baremsó comptabilittant-se únicament mesos complets.
2. CURSOS DE FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL (màxim 1ó50 ptnts):

De 100 o més hores: 2 ptnts
De 75 o més hores: 1 ptnts
De 50 o més hores: 0ó75 ptnts
De 25 o més hores: 0ó50 ptnts
De 15 o més hores: 0ó25 ptnts
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Es valoraran els ctrsos de sormacii i perseccionament de dtrada igtal o stperior a 15 hores
ctrsats o impartts per la persona interessadaó i convocats o homologats per qtalsevol centre o
organisme ofcialó fns a tn màxim de 2 ptntsó i consorme a la següent escala:

En aqtest apartat no es ptnttaran els ctrsos de valencià ni d'altres idiomes.
Tampoc es ptnttaran els ctrsos d'tna carrera acadèmica; doctorat; preparacii o sormacii
relacionats amb processos d'especialittacii i de seleccii d'empleats públicsó de promocii
internaó de plans d'octpacii i d'adaptacii del règim jtrídic del personal a la nattralesa jtrídica
dels llocs de treball.
No es compttaran aqtells ctrsos en els qtals no qtede stfcientment acreditat el nombre
d'hores.
3. VALENCIÀ (Màxim: 1ó50 ptnts).
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S'acreditarà mitjançant certfcat expedit per l'organisme públic competent segons el Marc
Etropet Comú de Reserència per a les Llengüesó segons el següent baremó tenint en compte
qte només es valorarà el ttol stperior:
-

Nivell C2 o eqtivalent:
Nivell C1 o eqtivalent:
Nivell B2 o eqtivalent:
Nivell B1 o eqtivalent:
Nivell A2 o eqtivalent:
Nivell A1 o eqtivalent:

1ó50 ptnts
1ó25 ptnts
1ó00 ptnt
0ó75 ptnts
0ó50 ptnts
0ó25 ptnts

Es ptnttarà únicament el nivell més alt de coneixements de valencià.
4. PERSONES DISCAPACITADES (màxim: 1ó00 ptnts):
Acreditarà mitjançant certfcat jtstfcatt del grat de discapacitat igtal o stperior al 33 per
100 expedit per l'òrgan competent.
- Qtan el grat de discapacitat siga igtal o stperior al 33 per 100: 0ó5 ptnts.
- Qtan el grat de discapacitat siga igtal o stperior a 66 per 100: 1 ptnt.
5. TITULACIÓ ACADÈMICA D'IGUAL O SUPERIOR NIVELL (màxim 1 ptnt):
Qtalsevol tttlacii acadèmica d'igtal o stperior nivell a l'exigit per a pertànyer al respectt
grtp de tttlaciió excloent la qte va servir per a això.
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Puituació fial del coicurs oposició.
La ptnttacii fnal del conctrs oposicii s'obtndrà stmant la ptnttacii obtngtda en cadasctn
dels exercicis de la sase d'oposicii i el total de ptnttacii de la sase de conctrs. En cas d'empats
es dirimiran per l'ordre establit a contntacii:
- En primer lloc a savor de la persona qte tnga reconegtda la condicii de discapacitató
independentment del grat.
- En segon llocó a savor de la persona qte haja obtngtt la ptnttacii més alta de la sase
d'oposicii.
- En tercer llocó per la major ptnttacii aconsegtida en l'apartat d’ "experiència prosessional".
- En qtart lloc per la major ptnttacii aconsegtida en l'apartat d’ "experiència prosesional en
administracii local”.
- En cinqté lloc per la major ptnttacii aconsegtida en l'apartat de "sormacii".
Els restltats provisionals del conctrs es ptblicaran en el tatler d'edictesó establint-se tn
període de cinc dies hàbils a partr del següent al de la ptblicacii per a la presentacii
d'al·legacions per les persones aspirants.
NOVENA.- RELACIÓ DE PERSONES APROVADES I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL.
La relacii fnal de persones aprovades serà elevada pel Tribtnal qtalifcador a l'Alcaldia de
l'Ajtntament per a la constttcii d'tna borsa de treball qte es ptblicarà en el tatler d'edictes.
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DESENA. RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE LA BORSA. PERÍODE DE VIGÈNCIA:
La borsa qte es constttïscaó derivada de la present convocatòriaó antl·la totes les anteriors
amb aqtest objecteó si n'hi hagtera. La vigència de la present Borsa de Treball s'estableix per
dos anys prorrogable per tn altre mésó o bé hasta el set esgotamentó fns a la constttcii d'tna
nova borsa de treballó o fns qte es realitte procés selectt per a cobrir les places amb caràcter
defnitt a través de l'OEP. La borsa de treball derivada d'aqtest not procés selectt stbstttirà
a la present borsa.
Cada nomenament o contracte s'esecttarà en relacii amb tn sol lloc de treball. En cas de
fnalittar la vigència del nomenament o contracte sense completar el període de dotte mesos
de serveisó el personal asectat podrà obtndre altre o altres stccessits fns a completar aqtest
període.
Finalittada la vigència del contracte i tna vegada aconsegtit o stperat aqtest període d'tn
anyó passarà a l'últm lloc de la Borsa i no es podrà obtndre not nomenament o contracte fns
qte no s'haja esgotat la Borsa de Treball a la qtal pertany.
ORDRE DE CRIDA: Segons la proposta defnitvament aprovada. En cas d'arribar al fnal de la
borsaó i no haver-se constttït tna novaó les crides començaran a realittar-se novament pel
principió excepte les baixes defnitves. La borsa es considerarà esgotada qtan no existsqten
candidats disponibles per a incorporar-se al lloc de treball.

PERÍODE DE PROVA: L'establit en l'Estattt dels treballadors per al personal laboral.
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CRIDA: Una vegada seleccionada la personaó li serà notfcat la destnacii provisional en el qtal
s'adscritràó concedint-li tn termini no inserior a vint-i-qtatre hores perqtè accepte o rebttge
per escrit. Transcorregtt l'indicat termini sense qte maniseste la seta acceptacii oó si escató
ho rebttge expressamentó el lloc s'oserirà a qti per torn li corresponga. Qti en el termini de 48
horesó no actdisca a la telesonada o rentncie al lloc de treball oserit serà exclòs de la borsaó
excepte catsa jtstfcada regtlada més endavant.

FINALITZACIÓ DEL NOMENAMENT O CONTRACTE: La persona es reintegrarà a la borsa de
treball en el lloc immediat següent a l'últm en ordre de ptnttacii qte existsca el dia d'aqtest
cessament. En cas de prodtir-se dos o més cessaments aqtest diaó l'ordre de reincorporacii
respectarà la major ptnttacii de les persones interessades.
BAIXES DEFINITIVES DE LES BORSES: Es prodtirà la baixa attomàtca en la corresponent borsa
de treball en els següents stposats:
a) La salta d'acceptacii del nomenament per catsa injtstfcada o la renúncia al mateix tna
vegada haja pres possessii del lloc a cobrir.
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b) La salta de presentacii injtstfcada de la doctmentacii reqterida per a la presa de
possessiió en el termini establit.
c) La salta de presentacii a la presa de possessii sense catsa jtstfcada.
d) Per compliment de l'edat ordinària per a la seta jtbilaciió sempre qte la persona
treballadora asectada tnga cobert el període mínim de cotttacii i qte complisca els altres
reqtisits exigits per la legislacii de Segtretat Social per a tndre dret a la pensii de jtbilacii en
la seta modalitat contribttva.

RENÚNCIA JUSTIFICADA: Serà considerada jtstfcacii stfcient per a rentnciar al lloc de treball
qte se li osereix sense decatre en l'ordre de la corresponent borsaó les següents catses:
a) La Incapacitat temporal derivada de malalta comtnaó accident no laboraló accident de
treball i de malalta prosessionaló dtrant el temps qte dtre aqtesta.
b) En cas de maternitató si la renúncia de la mare es prodteix entre el seté mes d'embaràs i la
settena setmana posterior al partó dihtitena si el part és múltple.
c) En els stpòsits i termes establits en la normatva vigent per a promotre la conciliacii de la
vida samiliar i laboral de les persones treballadores podran rentnciar al nomenament o
contracteó amb l'únic dret de romandre en la borsa de treball mentre dtre aqtesta
sittacii.
d) En els stpòsits i termes establits en la normatva vigent en els casos de les víctmes de
violència de gènereó podran rentnciar al nomenament o contracteó amb l'únic dret de
romandre en la borsa de treball mentre dtre aqtesta sittacii.
e) Per destncii de samiliars fns a segon grat de consangtinitat o afnitató amb el límit
temporal de fns a 5 dies.
s) Per adopcii si la renúncia es prodteix dins de les sette setmanes posteriors a la resoltcii
jtdicial d'adopcii. Per matrimoni o inscripcii com a parella de set en el Registre Civiló si la
renúncia es prodteix dins dels 15 dies nattrals següents o anteriors a la celebracii o
inscripcii en l'esmentat Registre.
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e) Per salsedat o salta inicial o sobrevingtda d'algtn dels reqtisits exigits o de les
circtmstàncies al·legades per a la seta incltsii en la borsa.

Qti al·legte els motts de renúncia jtstfcada exposats en els ptnts anteriorsó presentarà la
doctmentacii jtstfcatva corresponent en el termini de dos dies.
Serà considerada jtstfcacii stfcient per a rentnciar al lloc de treball qte se li osereixó però
decaient en l'ordre de la corresponent borsaó les següents catses:
a) Per estar laboralment en acttó ja siga en l'àmbit públic o privat.
b) Qte s'oserisca tna contractacii laboral o nomenament de stncionari interí de borsa diserent
de la qtal s'està inclòs.
c) Per privacii de llibertat fns qte no recaiga sentència serma condemnatòria.
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En aqtests tres casos es reintegrarà a la borsa de treballó en el lloc immediat següent a l'últm
en ordre de ptnttacii qte existsca el dia d'aqtesta renúncia.
CESSAMENTS:
a) El cessament del personal stncionari interí es prodtirà qtan:
1. Desaparegten les circtmstàncies qte van donar lloc al set nomenament.
2. El lloc corresponent es proveïsca per personal stncionari de carrera per qtalsevol dels
procediments establits en la Llei d'ordenacii i gesti de la stncii pública valencianaó ja siga per
conctrsó llitre designaciió comissii de serveisó adscripcii provisionaló reassignacii d'esectts
com a conseqüència d'tn pla d'octpacii.
3. Per l'amortttacii del lloc de treball.
4. Qtan es prodtïsca tn incompliment sobrevingtt dels reqtisits exigits per al set
nomenamentó com a conseqüència de la modifcacii de la classifcacii dels llocs de treball.
5. Per qtalsevol de les catses entmerades en l'artcle 59 de la LOGFPV.
6. Fi del programa
b) El cessament del personal laboral temporal es prodtirà qtan:
1. El lloc es proveïsca pels sistemes de provisii amb caràcter defnitt.
2. El lloc s'amorttte.
3. Per les catses vàlidament consignades en el corresponent contracte de treball.
4. En cas qte restlte sancionat per la comissii d'tna salta gret o molt gret.
ONZENA. INCIDÈNCIES:
El Tribtnal qteda sactltat per a resoldre els dtbtes qte es presenten i prendre els acords
necessaris per al bon ordre del conctrs oposicii en tot el no previst en aqtestes bases.

Les bases presents vinctlen a l'Administraciió al Tribtnal i a aqtelles persones qte partcipen
en les proves selectvesó i tant la present convocatòria com qtants actes administratts deriven
d'aqtesta i de les acttacions del Tribtnal podran ser imptgnats per les persones interessades
en els casosó terminis i sorma establida en la Llei de procediment administratt comú.
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DOTZENA.- VINCULACIÓ DE LES BASES:

Aqtestes Bases sin defnitves en via administratva i contra aqtestes pot interposar-seó amb
caràcter potestattó rectrs de reposicii davant aqtest òrgan qte va dictar l'acte recorregtt en
el termini d'tn mesó comptat des de l'endemà de la ptblicacii de l'antnci de la convocatòria
en el Bttllet Ofcial de la Província de València. Si transcorre tn mes des de l'endemà al de la
interposicii del rectrs de reposicii sense qte haja sigtt resoltó podrà entendre qte ha sigtt
desestmat i interposat rectrs contenciis administrattó davant la sala contenciosa
administratva del Tribtnal Stperior de Jtstcia de la Comtnitat Valencianaó en el termini de 2
mesos.
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Així mateixó pot interposar-se rectrs contenciis administratt davant la sala contenciosa
administratva del Tribtnal Stperior de Jtstcia de la Comtnitat Valencianaó en el termini de
dos mesos comptats des de l'endemà a la ptblicacii de l'antnci de la convocatòria en el
Bttllet Ofcial de la Província de Valènciaó en virttt del qte es prevet en l'art. 46 de la Llei de
la jtrisdiccii contenciosa administratvaó podent-seó no obstant aixòó ttlittar qtalssevol altres
rectrsos si es cree convenient.
TRETZENA.- NORMATIVA APLICABLE.
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En el qte no estga previst en les presents basesó seran aplicables les altres normes vigents en
matèria de stncii pública (especialment el Reial decret legislatt 5/2015ó de 30 d'octtbreó pel
qtal s'aprova el text resis de la Llei de l'estattt bàsic de l'empleat públicó el Decret 3/2017ó de
13 de generó pel qtal s'aprova el Reglament de selecciió provisii de llocs de treball i mobilitat
del personal de la stncii pública valenciana (principalment l’art. 34)ó la Llei 10/2010
d'ordenacii de la stncii pública valenciana i l'Ordre de 17 de gener de 2006 sobre Regtlacii
de borses d'octpacii temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de l'administracii
del Govern Valencià).
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ANNEX I TEMARI
Part Geieral
Tema 1.- La Constttcii espanyola de 1978. Estrtcttra i principis generals. Drets i dets
sonamentals dels espanyols.
Tema 2.- L'Administracii pública en l'ordenament espanyol. Concepte. Elements i classes
d'Administracii pública. Principis d'acttacii.
Tema 3.- Els estattts d'attonomia: el set signifcat. L'Estattt d'Attonomia de la Comtnitat
Valenciana. Competències de la Generalitat Valenciana.
Tema 4.- El règim local espanyol. L'Administracii local en la Constttcii de 1978. El principi
d'attonomia localó el set signifcat i abast. Garanta constttcional de l'attonomia local.
Tema 5.- Les sonts de l'ordenament jtrídic local. La Llei 7/1985ó de 2 d'abriló de bases de règim
local. Contngttó àmbit d'aplicacii i principis generals. Reial decret legislatt 781/1986ó de 18
d'abriló pel qtal s'aprova el text resis de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local.
Tema 6.- El mtnicipió concepte i elements. La confgtracii del mtnicipi en la Constttcii. El
terme mtnicipal. La poblacii.
Tema 7.- L'organittacii mtnicipal. Concepte i classes d'òrgans. Competències.
Tema 8.- El procediment administratt. Concepte. La Llei 39/2015ó d'1 d'octtbreó del
procediment administratt comú de les administracions públiqtes: contngtt i àmbit
d'aplicacii. Les sases del procediment administratt.
Tema 9.- Personal al servei de les enttats locals. Ftncionaris de carrera d'Administracii local.
Ftncionaris interins. Personal laboral. Personal eventtal. Drets i detres del personal al servei
de l'administracii local. Règim disciplinari i responsabilitat del personal al servei de
l'administracii local.
Tema 10.- La hisenda pública local. Ingressos i despesa pública. El presstpost de les
Corporacions locals. Estrtcttra presstpostària. Forma d'aprovacii i modifcacii.
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Part específca
Tema 1.- La Llei 5/2014ó de 25 de jtlioló de la Generalitató d'ordenacii del territorió trbanisme i
paisatge de la Comtnitat Valenciana. L'avaltacii ambiental i territorial estratègica. Els esttdis
de paisatge i esttdis d'integracii paisatgístca. Règim del sòl no trbanittable. Llei 5/2018ó de 6
de marçó de la Generalitató de l´Horta de València.
Tema 2.- La Llei 6/2014ó de 25 de jtlioló de la Generalitató de prevenciió qtalitat i control
ambiental d'actvitats en la Comtnitat Valenciana. L'attorittacii ambiental integrada. La
llicència ambiental.
Tema 3.- Normatva attonòmica en matèria d'espais nattrals protegits. Categories d'espais
protegitsó especialmentó reserència al paratge nattral mtnicipal. Declaracii i esectes.
Ordenacii i gesti.
Tema 4.- Normatva attonòmica sorestal. L'inventari de sòl sorestal. Competències mtnicipals.
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Tema 5.- Residts: concepte. Classifcacii. Polítca etropea en matèria de residts.
Problemàtca. Normatva attonòmica i estatal en matèria de residts. El Pla Integral de Residts
de la Comtnitat Valencianaó i el Pla Zonal de Residts de la Zona VIII. Tractament i gesti.
Operacions de valoracii i eliminacii de residts trbans. Tecnologies per al set tractament.
Eliminacii de residts trbans mitjançant depòsit en abocadors. Problemàtca associada i
normatva regtladora. El manteniment dels abocadors clatstrats.
Tema 6.- Envasos i residts d'envasos. Normatva regtladora. Sistemes integrats de gesti.
Residts trbans especials: concepte. Gesti i planifcacii. Normatva regtladora dels residts de
constrtccii i demolicii. Règim jtrídic. Residts perillosos: identfcacii i caracterittacii.
Legislacii aplicable i règim jtrídic. Gesti i tractament.
Tema 7.- Normatva attonòmica en matèria de contaminacii acústca. Competències
mtnicipals. Les atditories acústqtes.
Tema 8.- Normatva estatal en matèria de qtalitat de l'aire. Identfcacii d'actvitats
potencialment contaminadores de l'atmossera.
Tema 9.- Reglament i ordenances mtnicipals en matèria de relacions amb el medi ambient.
Especial reserència al Pla General d'Ordenacii Urbana i les ordenances i reglaments de
Paiporta sobre aqtesta matèria.
Tema 10.- Proveïment d'aigta de constm de poblacions. Origenó rectrsosó insraestrtcttres i
competències de gesti. Procediment de concessii d'aigües per a proveïment de poblacionsó
ús indtstrialó tsos recreattsó obres i instal·lacions en el domini públic hidràtlicó reg i
aproftament hidroelèctric. Enlltmenament i ttlittacii d'aigües stbterrànies. Attorittacii
d'investgacii d'aigües stbterrànies. Ordre ARM/1312/2009ó de 20 de maigó per la qtal es
regtlen els sistemes per a realittar el control esectt dels voltms d'aigta.
Tema 11.- Cartografa geomorsològicaó de conqtes hidrològiqtes i de risc d'intndaciió i
cartografa de vegetacii acttal i potencial.
Tema 12.- Legislacii regtladora del medi nattral. Llei 42/2007ó de 13 de desembreó del
patrimoni nattral i de la biodiversitat. Les directves d'ats i hàbitats. La Xarxa Nattra 2000.
Tema 13.- L'Agenda 21 Local. Antecedents i objectts. Procediment d'implantacii i sases.
Partcipacii cittadana en l'Agenda 21.
Tema 14.- El desenvoltpament sostenible: concepte. Antecedents. Sostenibilitat trbana.
Especial consideracii en matèria de mobilitat. Mestres d'acttacii. PEMUS de Paiporta.
Tema 15.- Pacte de l'Alcaldia pel Clima i l'Energia.
Tema 16.- Estalvi i efciència energètca. Estratègies adoptades i implicacions mtnicipals.
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NOTA: En el cas qte algtn tema dels inclosos en el temari es vera asectat per algtna
modifcaciió ampliacii o derogacii legislatvaó s'exigirà en tot cas a la persona aspirant el
coneixement de la legislacii vigent sobre aqtest tema en el moment de realittacii de les
proves selectves.
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ANNEX II- MODEL D'INSTÀNCIA
NOM I COGNOMS:
DNI:
EN REPRESENTACIÓ DE:
DIRECCIÓ:
MUNICIPI:
ALTRES DADES D'INTERÉS:
CORREU ELECTRÒNIC:

TELÈFON:

CODI POSTAL:

EXPOSA:
Qte retnisc tots i cadasctn dels reqtisits qte s'exigeixen en la base segonaó reserides a la data
en qtè fnalitta el termini de presentacii d'instàncies.
SOL·LICITA:
Prendre part en la seleccii per a la constttcii de la borsa de treball de PERSONAL TÈCNIC DE
MEDI AMBIENT aportant la següent doctmentacii:
___ Fotocòpia del DNIó passaport o targeta de residència.
___ Fotocòpia de la tttlacii exigida o resgtard del pagament de taxes per a la seta expedicii.
___ Resgtard del jtstfcant de l'ingrés del pagament de la taxa per dret d'examen per import
de 26ó00€ó segons Ordenança fscal i bases de la convocatòria.
___ Formtlari d'attobaremaciió qte inclot relacii concreta i ntmerada de mèrits a valoraró
acompanyada de la còpia comptlsada dels doctments qte ho acrediten.

Signat:______________________________________

ALCALDESSA DE L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA
Sra. ISABEL MARTIN GÓMEZ
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_____________________ó a ______ de__________________ de 2017.

Mitjançant la signattra d'aqtesta instànciaó la persona interessada presta el set consentment
exprés perqtè l'Ajtntament de Paiporta dtga a terme les constltes o verifcacions oporttnes
per mitjans electrònics en el Sistema de Verifcacii d'Identtat i Residència de l'Administracii
General de l'Estat.
Les dades sacilitades per vosté en aqtest sormtlari passaran a sormar part dels ftxers
attomatttats propietat de l'Enttat Gestora i podran ser ttlittades per la persona tttlar del
ftxer per a l'exercici de les stncions pròpies en l'àmbit de les setes competències. De
consormitat amb la Llei orgànica 15/1999ó de proteccii de dades de caràcter personaló vosté
podrà exercitar els drets d'accésó rectfcaciió cancel·lacii i oposicii mitjançant escrit presentat
davant el registre general d'entrada de l'Enttat Gestora.
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ANNEX III (IMPRÉS D'AUTOBAREMACIÓ)
A)
PRIMER COGNOM

DADES PERSONALS:
SEGON COGNOM

NOM

DNI

DOMICILI I POBLACIÓ
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TELÈFON

CORREU ELECTRÒNIC

B) RELACIÓ NUMERADA DE MÈRITS:
DOC. NÚM. 1 ______________________________________________________________
DOC. NÚM. 2 _____________________________________________________________
DOC. NÚM. 3_______________________________________________________________
DOC. NÚM. 4______________________________________________________________
DOC. NÚM. 5________________________________________________________________
DOC. NÚM. 6______________________________________________________________
DOC. NÚM. 7_______________________________________________________________
DOC. NÚM. 8______________________________________________________________
DOC. NÚM. 9______________________________________________________________
DOC. NÚM. 10_____________________________________________________________
DOC. NÚM. 11_____________________________________________________________
DOC. NÚM. 12______________________________________________________________
DOC. NÚM. 13_____________________________________________________________
DOC. NÚM. 14_______________________________________________________________
DOC. NÚM. 15______________________________________________________________
DOC. NÚM. 16______________________________________________________________
DOC. NÚM. 17_____________________________________________________________
DOC. NÚM. 18_____________________________________________________________
DOC. NÚM. 19_______________________________________________________________
DOC. NÚM. 20_____________________________________________________________
DOC. NÚM. 21________________________________________________________________
DOC. NÚM. 22________________________________________________________________
DOC. NÚM. 23_______________________________________________________________
DOC. NÚM. 24______________________________________________________________
DOC. NÚM. 25_____________________________________________________________
DOC. NÚM. 26_______________________________________________________________
DOC. NÚM. 27_____________________________________________________________
DOC. NÚM. 28_________________________________________________________________
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DOC. NÚM. 29______________________________________________________________
DOC. NÚM. 30_______________________________________________________________
La relacii ntmerada hatrà d'anar acompanyada de còpia comptlsada de tots els doctments
qte ho jtstfqten.
C) FORMULARI D'AUTOBAREMACIÓ:
A)
DADES PERSONALS:
PRIMER COGNOM
SEGON COGNOM
NOM

DNI

DOMICILI I POBLACIÓ
TELÈFON

CORREU ELECTRÒNIC

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:
ENTITAT, EMPRESA

LLOC DE
TREBALL

DATA DE
COMENÇAMENT

DATA
FINALITZACIÓ

MESOS
COMPLETS

PROPOSTA
BAREMACIÓ

BAREMACIÓ
TRIBUNAL

TITULACIÓ:

URL https://unica.paiporta.es/PortalCiudadano/

Identificador lqM+ kwWr ijz3 S/i8 DoyL jtVq Wlw= (Válido indefinidamente)

Doc.
Núm.

Doc.
Núm.

ENTITAT QUE ACREDITA LA TITULACIÓ

TÍTOL

PROPOSTA
BAREMACIÓ

BAREMACIÓ
TRIBUNAL

CURSOS DE FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL:
18
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Doc.
Núm.

CENTRE QUE IMPARTEIX LA
FORMACIÓ

VALENCIÀ:
Doc. Núm.

NOM DEL
CURS

NOMBRE
D'HORES

PROPOSTA
BAREMACIÓ

BAREMACIÓ
TRIBUNAL

PROPOSTA
BAREMACIÓ

BAREMACIÓ
TRIBUNAL

PROPOSTA
BAREMACIÓ

BAREMACIÓ
TRIBUNAL

DISCAPACITAT:

PEDRO RAJADEL GARCIA
Fecha de firma: 19/06/2018 13:54:04
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

URL https://unica.paiporta.es/PortalCiudadano/

Identificador lqM+ kwWr ijz3 S/i8 DoyL jtVq Wlw= (Válido indefinidamente)

Doc. Núm.
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