
 

 
 
Proposta d’acord 
 

Punt 2.7. Ajust de les normes generals de funcionament de les borses de treball de la 

Mancomunitat de la Ribera Alta 

Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Ateses les següents consideracions: 

 
1. Per Junta de Govern en sessió celebrada el dia 5 d’octubre de 2018 es varen aprovar 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. 

 
Aquestes normes de funcionament de les borses temporals, van ser objecte d'audiència en la Mesa 
General de Negociació dels Empleats públics de la Mancomunitat de la Ribera Alta en la seua sessió 
de 13 de novembre de 2018, a fi que pels seus integrants es realitzaren les al·legacions que 
estimaren oportunes. 
 
2. Per acord de Junta de Govern de data 16 de maig de 2019, es va ampliar el “Servei mancomunat 
de selecció de personal interí mitjançant borsa de treball temporal”, per tal d’incloure en el mateix 
qualsevol tipus de lloc de treball/especialitat professional que puga resultar d’interés per als 
municipis adherits i/o per a la pròpia Mancomunitat.  
  
Inicialment, s’acordà ampliar el servei en les següents especialitats: 0. Agents de la PL. 1. 
Administratiu/va. 2. Tècnic/a jurídic/a. 3. Psicòleg/a, havent-se convocat per la Mancomunitat els 
processos selectius per a la constitució d’estes borses. 
 
3. Hi han especialitats del servei que compten en varies borses, per la qual cosa, s’estima convenient 
que la Junta de Govern aprove unes modificacions de les normes de funcionament de les borses 
temporals de personal per a regular el seu ús.  
 
Aquestes modificacions, han sigut aprovades per la Mesa la Mesa General de Negociació dels 
Empleats públics de la Mancomunitat de la Ribera Alta en data 11 de juny de 2020. 

  
 

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

 
Primer. Aprovar la 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, dels processos selectius que 
convoque la Mancomunitat de la Ribera Alta per a la selecció de personal funcionari interí i 
contractat laboral temporal.  
 
A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel Secretari de la Mancomunitat, del contingut de les 
normes de funcionament, amb l’ajust aprovat. 
 



Segon. Aprovar, així mateix i en el mateix sentit, una modificació puntual de Normes reguladores 
de les relacions de la Mancomunitat de la Ribera Alta amb els seus empleats/des, en el sentit de 
reflectir-hi eixa mateixa previsió. 
 
A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel Secretari de la Mancomunitat, del contingut de la 
modificació aprovada. 
 

 

Alzira, juny de 2020. 

El president 

 


