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AYUNTAMIENTOS

08191-2012
BENICARLÓ

Bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un professor/a 
per a la docència d'un curs de valencià.

Per decret de data 12 de setembre de 2012, del regidor delegat de Recursos Humans s’ha resolt aprovar las bases específiques per a 
la constitució d’una Borsa de treball a fi de contractar  un professor/a per impartir el curs programat per l’OMNL.

Les referides bases son les següents:

“BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D’UN 
PROFESSOR/A PER A LA DOCÈNCIA D’UN CURS DE VALENCIÀ

PRIMERA. OBJECTE.
L’objecte d’aquestes bases és determinar els requisits i modalitats de selecció per a la contractació d’un professor per a la docència 

d’un curs de valencià per a no valencianoparlants (50 hores lectives), que s’impartiran des del 9 de novembre de 2012 fins al 27 de maig 
de 2013.

El monitor seleccionat d’acord amb el previst a l’article 15.1 de l’Estatut dels Treballadors, serà contractat mitjançant contracte labo-
ral de duració determinada per obra o servei determinat, pel període de duració del curs, amb una jornada de treball de dos hores a la 
setmana, i amb una retribució mensual en funció del nombre d’hores impartides a raó de 31,27 euros bruts/hora. 

SEGONA. SISTEMA DE SELECCIÓ.
El procés selectiu es realitzarà mitjançant el sistema de concurs de mèrits, d’acord amb el que es disposa a la base novena 

d’aquestes bases.
TERCERA. NORMATIVA APLICABLE.
A la present convocatòria i bases els és d’aplicació la següent normativa: :
—Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
—Preceptes vigents de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció    Pública.
—Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la 

Comunitat Valenciana.
—Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment  Administratiu Comú.
—Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 

local.
—Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’establixen les regles bàsiques i els programes mínims a què ha d’ajustar-se el proce-

diment de selecció dels funcionaris de l’administració local.
—Preceptes vigents del text refós de la Llei de la funció pública valenciana, aprovat per Decret  Legislatiu de 24 d’octubre de 1995 del 

Govern Valencià.
—Preceptes vigents del Decret 33/1999, de 9 de març del govern valencià, pel qual s’aprova el Reglament de Selecció, Provisió de 

Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprés dins de l’àmbit d’aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana.  
—Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
—Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el reglament general d’ingrés del personal al servici de l’administració 

general de l’estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l’administració general de l’estat.
—Orde de 17 de gener de 2006 de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques.
—Restants disposicions reglamentàries sobre la matèria.
QUARTA. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS
Per a ser admeses a les proves selectives, la persona aspirant ha de reunir, en la data en què acabe el termini de presentació de 

sol·licituds, els següents requisits: 
a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que es disposa a l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 

l’Empleat Públic.
b) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de las tasques.
c) Tindre complits 16 anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
d) Haver cursat els tres primers cursos de la llicenciatura en Filologia Catalana o Traducció i Interpretació o equivalent, o de qualse-

vol altra llicenciatura. En aquest últim cas, s’ha de posseir també la capacitació per a l’ensenyament en valencià o el títol de mestre en 
valencià.

e) Acreditar l’equivalència de títols mitjançant una certificació expedida per l’autoritat acadèmica competent. En cas de posseir títols 
estrangers, aquests han d’estar homologats o convalidats en la data d’expiració del termini de presentació d’instàncies.

f) No haver sigut separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans 
constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs 
públics per resolució judicial, o per a exercir les funciones pròpies del lloc de treball, en el qual haguera sigut separat/da o inhabilitat/da. 
En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els 
mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

CINQUENA. DRETS D’EXAMEN
D’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal aplicable, els drets d’examen es fixen en 22,00 euros. El pagament d’aquests drets ha 

de fer-se efectiu en el compte corrent de Catalunyacaixa (2013/3251/54/0200004720).
Els drets d’examen només es tornaran a les persones que no siguen admeses en el procediment selectiu per falta d’algun dels requi-

sits exigits per prendre part del procediment.
SISENA. PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES
Les sol·licituds per a prendre part en la convocatòria s’han de dirigir a l’Alcaldia Presidència d’aquest Ajuntament i es pot utilitzar el 

model de sol·licitud que facilitarà l’oficina de Registre i Informació municipal, que també està disponible a la pàgina web de l’Ajuntament 
de Benicarló, www.ajuntamentdebenicarlo.org.

Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General del Ajuntament de Benicarló o en qualsevol de les formes previstes en l’article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

El termini de presentació és de 10 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí 
Oficial de la Província de Castelló.

En les sol·licituds les persones aspirants, a més de manifestar que reunixen tots i cada un dels requisits exigits en la base quarta, 
han d’especificar el lloc de treball objecte de la convocatòria, així com relacionar els mèrits que desitgen que els siguen valorats.

A la instància, s’ha d’adjuntar la següent documentació:
a) Fotocòpia compulsada del DNI.
b) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida. 
c) Original o fotocòpia compulsada dels documents que acrediten els mèrits, d’acord amb el que s’establix a la base novena.
d) Justificant acreditatiu d’haver satisfet el pagament del drets d’examen.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds no s’admetrà més documentació.
SETENA. ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’Alcaldia ha de dictar una resolució on s’aprove la llista provisional de persones 

admeses i excloses, on s’hi indicarà la causa d’exclusió en aquest últim cas i es concedirà un termini de 2 dies hàbils per a l’esmena de 
defectes. En la mateixa resolució s’han de designar els membres del tribunal de valoració, determinar el lloc i la data de la seua constitu-
ció, així com el lloc i la data per a la valoració dels mèrits. 
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Conclòs el tràmit anterior, s’ha de dictar una nova resolució on s’aprove la llista definitiva de persones admeses i excloses. En cas de 
no presentar-se reclamacions, la llista provisional s’elevarà a definitiva sense necessitat de nova publicació.

Les resolucions que aproven la llista provisional, la llista definitiva i la crida dels aspirants, s’han de publicar al tauler d’anuncis i a la 
pàgina web de l’Ajuntament de Benicarló, www.ajuntamentdebenicarlo.org.

VUITENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR
El tribunal qualificador estarà integrat per les següents membres:
President/a: Un empleat/da públic, funcionari/ària de carrera o laboral fix, amb titulació igual o superior a l’exigida.
Secretari/ària: El de la corporació o un funcionari/ària en qui delegue.
Vocals: Quatre empleats/des públics, funcionaris/àries de carrera o laborals fixes, amb titulació igual o superior a l’exigida.
Tots les persones membres del tribunal tenen veu i vot, a excepció del secretari que actua amb veu però sense vot. El tribunal no pot 

constituir-se ni actuar sense la presència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents.
Les persones membres del tribunal han de ser designades per l’alcalde i la seua composició ha d’ajustar-se als principis 

d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres i tendir a la paritat entre dona i home. La designació del membres del tribunal ha 
d’incloure la dels respectius suplents.

El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que pugen sorgir en l’aplicació d’aquestes bases.
NOVENA. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
El Tribunal ha de valorar els mèrits degudament acreditats, atenent els següents barems:
1. Experiència professional
Es valo fins un màxim de 3 punts l’experiència professional de les persones aspirants d’acord amb el següent criteri:
a) Temps de serveis prestats en l’Administració Local impartint classes de valencià, a raó de 0,20 punts per cada mes treballat.
b) Temps de serveis prestats en qualsevol altra Administració Pública impartint classes de valencià, a raó de 0,10 punts per cada mes 

treballat.  
c) Temps de serveis prestats en l’empresa privada o organismes sense ànim de lucre (associacions, ONG, etc..,), impartint classes de 

valencià, a raó de 0,05 per cada mes treballat.
L’experiència professional s’ha d’acreditar de la següent forma:
En les administracions públiques; mitjançant certificacions oficials expedides per l’òrgan competent de l’administració correspo-

nent, on ha de constar el temps treballat i les funcions desenvolupades o lloc ocupat.
En les empreses privades; mitjançant contractes de treball, on ha de constar el temps treballat i les funcions desenvolupades o lloc 

ocupat, i informe de la vida laboral de l’aspirant emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social. Si del contracte de treball no es 
poden deduir les funcions desenvolupades, s’ha de presentar un certificat de l’empresa on es detallen aquestes funcions.

2. Titulacions acadèmiques
Es valora la possessió d’una titulació acadèmica oficial superior a l’exigida com a requisit en la base quarta, fins un màxim de 2 

punts, d’acord amb el criteri següent:
Llicenciatura relacionada amb el lloc de treball: 1,50 punts
Altres llicenciatures: 0,50 punts
Doctorats, màsters i especialitzacions universitàries de postgrau relacionades amb el lloc de treball: 0,50 punts
Altres doctorats, màsters i especialitzacions universitàries de postgrau: 0,25 punts
3. Coneixements de valencià
Es valorarà fins a un màxim d’1,50 punts la possessió de diversos certificats de coneixements de valencià, d’acord amb el següent 

barem:
Certificat de Llenguatge Administratiu  0,50 punts
Certificat de Correcció de Textos  0,50 punts
Certificat de Llenguatge als Mitjans de Comunicació  0,50 punts
Aquest mèrit s’ha d’acreditar mitjançant certificacions oficials expedides o homologades per la Junta Qualificadora de Coneixement 

del Valencià.
4. Coneixements d’altres llengües
Es valora el coneixement d’altres llengües fins un màxim d’1 punt, a raó de 0,25 punts per curs superat en cadascuna de les llen-

gües. Només es tindrà en compte l’acreditació, mitjançant certificat, dels cursos d’idiomes impartits en centres oficials.
5. Cursos de formació i perfeccionament
Es valorarà amb un màxim d’1,50 punts l’assistència acreditada a cursos relacionats amb les funcions del lloc de treball, convocats o 

homologats per un centre o organisme oficial de formació, d’acord amb la durada del curs i d’acord amb la següent escala:
de 100 o  més hores 0,15 punts
de 75 o més hores 0,12 punts
de 50 o més hores 0,10 punts
de 25 o més hores 0,05 punts
de 15 o més hores 0,025 punts
5. Entrevista curricular
El tribunal, en cas de considerar-ho necessari, pot convocar les persones aspirants per a la realització d’una entrevista que té com a 

missió contrastar l’adequació del perfil professional i aptituds dels candidats, així com les seues possibles iniciatives per al millor desen-
volupament de les funcions del lloc convocat, amb una puntuació màxima d’1 punt. 

El temps màxim per a la realització d’aquesta prova serà determinat pel tribunal qualificador.
DESENA. BORSA DE TREBALL
Finalitzada la baremació dels mèrits dels aspirants, el tribunal ha d’elevar a l’Alcaldia la relació de persones aspirants per ordre de 

major puntuació obtinguda perquè mitjançant una resolució declare constituïda la borsa. En cas d’existir empat en les puntuacions 
obtingudes, l’ordre entre les persones aspirants s’ha d’establir atenent, successivament, la major puntuació obtinguda en l’apartat de 
l’experiència professional, cursos de formació i perfeccionament i entrevista.

La primera persona integrant de la borsa serà contractada per impartir el curs de valencià per al curs acadèmic 2012-2013. La resta 
de persones aspirants poden ser cridades en cas de possibles necessitats de personal.

El funcionament de les diferents borses de treball es regirà per l’establit a l’Orde 17 de gener de 2006 de la Conselleria de Justícia i 
Administracions Públiques (DOGV núm. 5184, de data 25 de gener de 2006).

Aquesta borsa de treball anul·la l’anterior existent per a la mateixa categoria i té vigència durant els anys acadèmics 2012/2013 i 
2013/2014. 

ONZENA. SUSPENSIÓ DE CURSOS
Els contractes no es faran efectius si l’activitat corresponent proposada no assoleix un mínim d’alumnes matriculats, sempre sota el 

criteri de la persona responsable de l’Oficina de Normalització Lingüística.
L’Ajuntament es reserva el dret de supervisar el desenvolupament de les activitats objecte del contracte, així com de realitzar una 

avaluació del professorat i de l’activitat que s’imparteix i suspendre el contracte en cas d’incompliment.
DOTZENA. RECURSOS
Contra la resolució que aprova les presents bases i els actes administratius definitius que es deriven d’aquestes i de les actuacions 

del tribunal, les persones interessades poden interposar els oportuns recursos en els casos i en la forma establits en la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

TRETZENA. PUBLICITAT DE LES BASES I CONVOCATÒRIA
Les bases una vegada aprovades, juntament amb la convocatòria, s’han de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província 

de Castelló, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Benicarló i en el web de l’Ajuntament de Benicarló, www.ajuntamentdebenicarlo.org
Benicarló, 20 de septiembre de 2012.–El regidor-delegat de Recursos Humans (D.A. 13/06/2011).–José María Serrano Forner.
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