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2.9. Ajust de les Normes de funcionament de les borses de treball temporal amb assumpció de proposta 

sindical 

Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.  
 
Ateses les següents consideracions: 
Antecedents 
1. Per Junta de Govern en sessió celebrada el dia 5 d’octubre de 2018 s’ aprovaren les normes de 
funcionament aplicables amb caràcter general per a la gestió de les borses de treball temporal, per als 
processos selectius de places de personal funcionari interí i contractat laboral temporal que convoque la 
Mancomunitat de la Ribera Alta. 

 
2. En el període transcorregut el volum de les borses de treball temporal s’ha incrementat notablement, 
més borses i de categories professionals més diversificades, més integrants de les borses, més 
administracions usuàries/demandants de les borses mancomunades, ...., fins el punt que la Mancomunitat 
ha arribat a aprovar la creació d’un servei específic, el “Servei mancomunat de selecció de personal interí 
mitjançant borsa de treball temporal”. 

 
Eixe major volum de les borses de treball temporal ha generat la necessitat d’ajustar les normes de 
funcionament per tal d’agilitzar la seua gestió. 
 
3. Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 15 de juny de 2020, es va aprovar un primer ajust de les 
normes relatiu als empleats interins/temporals de llarg duració, el qual va ser tractat amb els 
representants dels sindicats/empleats en data 11 de juny de 2020. Esta modificació va ser publicada en la 
pàgina web de la mancomunitat en data 21 de setembre de 2020. 
 
4. Plantejades noves modificacions de les normes, estes foren tractades en la Mesa General de  Negociació 
de data  18 de desembre de 2020, en la qual els representants dels treballadors van plantejar la possibilitat 
de fer diferents puntualitzacions, les quals es va estimar convenient acceptar. 
 
5. S’ha confeccionat proposta definitiva de modificació de les Normes, tot introduint-hi les puntualitzacions 
proposades pels  representants dels treballadors i els esclariments oportuns per a una millor comprensió i 
aplicació de les normes de funcionament de les borses, havent sigut objecte de negociació amb els 
sindicats corresponents en la Mesa de Negociació de data  18 de desembre de 2020. 

  
Fonaments de Dret 
I. Legislació aplicable: 
- El Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat Públic. 

 
- La Llei 10/2010, de 9 de Juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, així com en la Llei 
17/1993, de 23 de desembre, sobre l'accés a determinats sectors de la Funció Pública 

 
- L'article 78 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’ octubre, pel que s’ aprova el text refós de la llei de 
l’ Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic estableix que “les Administracions Públiques proveiran els llocs de 
treball mitjançant procediments basats en els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat”, sent les 
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bases generals un instrument en les qual es determina el sistema selectiu, proves de superar, programes i 
formes de qualificació aplicables a successives convocatòries. 

 
S’han emés informe per part dels diferents departaments de la Mancomunitat. 

 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment es formula, la següent proposta d’ACORD: 

 
Primer. Aprovar l’ajust/modificació de les Normes aplicables amb caràcter general per a la gestió de les 
borses de treball temporal de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 
 
A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, de les Normes de 
aprovades. 
 
Segon. Publicar el text íntegre de les referides normes de funcionament de les borses temporals en la  seu 
electrònica de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 
 
Alzira, abril de 2021 
El president 


