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EXPOSICIÓ DE MOTIUS. 

 

L'article 55 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre que aprova el Text Refós 

de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, disposa els principis rectors que han de 

regir l'accés a l'ocupació pública i l'adquisició de la relació de servei. Així, establix que 

la selecció del personal funcionari i laboral ha de realitzar-se mitjançant procediments 

que garantisquen els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat (article 23 de 

la CE) i una altra sèrie de principis consagrats per la pròpia Llei, com són: 

 

a) Publicitat de les convocatòries i les bases. 

b) Transparència. 

c) Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció. 

d) Independència i discrecionalitat tècnica en l'actuació dels òrgans de 

selecció. 

e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o 

tasques a desenvolupar. 

f) Agilitat, sense perjudici de l'objectivitat en els processos de selecció. 

 

Pel que fa a la selecció de funcionaris interins, l'article 10 del citat Text Refós assenyala 

que esta ha de realitzar-se mitjançant procediments àgils que respecten, en tot cas, els 

principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 

 

Al seu torn, l'article 18 de la Llei 4/2021 de 16 d'abril , de la Funció Publica Valenciana, 

establix que la  selecció, del personal funcionari interí que serà objecte de regulació 

reglamentària, ha de realitzar-se mitjançant procediments àgils que respectaran els 

principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, a través de la constitució de borses de 

treball vinculades al desenvolupament de les ofertes d'ocupació pública i en els 

mateixos termes es referix a les borses d'ocupació temporal per a la selecció per al 

personal  laboral temporal. 

 

En virtut de l'anterior, s'establixen les disposicions següents: 

 

ARTICLE 1. ÀMBIT D'APLICACIÓ. 

 

La present regulació és aplicable a la selecció de personal per a la prestació de serveis 

de caràcter temporal que siguen necessaris a l'Ajuntament de Mutxamel, i a la gestió de 

les llistes que resulten dels corresponents processos, conforme als supòsits següents: 

 

▪ Nomenament de funcionaris interins en aquells supòsits de provisió de 

llocs de treball reservats a funcionaris de carrera que es troben vacants, o el 

titular o l'ocupant dels quals es trobe temporalment absent. 

 

▪ Nomenament de funcionaris interins per a l'execució de programes 

temporals. En el nomenament ha de determinar-se, quan això siga possible, 

la data de finalització prevista del programa i les circumstàncies que 
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determinen esta finalització, així com les necessitats que fan necessari el 

nomenament. 

 

▪ Nomenament de funcionaris interins per acumulació de tasques. En el 

nomenament ha de determinar-se, quan això siga possible, la data de 

finalització prevista per al nomenament, i les circumstàncies que determinen 

esta finalització, així com les necessitats que fan necessari este 

nomenament. 

 

▪ Contractacions de personal laboral temporal en els supòsits permesos en 

el TREBEP. 

 

ARTICLE 2.- NATURALESA I VIGÈNCIA  

 

La present norma té naturalesa reglamentària i, consegüentment, se subjecta al 

procediment d'elaboració i aprovació dels reglaments en l'esfera local. 

La vigència del present Reglament serà indefinida fins que una norma no el modifique o 

derogue. 

 

ARTICLE 3. PRINCIPIS D'ACTUACIÓ. 

 

En la selecció del personal integrant de les borses es respectaran els principis següents: 

 

a. Publicitat de les convocatòries i dels requisits per a integrar les borses. 

b. Igualtat, d'acord amb els requisits generals d'accés a l'ocupació pública i 

els requisits del lloc. 

c. Mèrit i capacitat. 

d. Transparència en la gestió del procés. 

 

ARTICLE 4. COMPETÈNCIA DE LA GESTIÓ DE LES BORSES DE 

TREBALL. 

 

La gestió de les borses de treball correspon al Servei de Recursos Humans de 

l'Ajuntament. 

Les borses constituïdes per l'Ajuntament de Mutxamel no podran ser compartides a 

altres Entitats Locals. 

No obstant això, dels dubtes i problemes que es presenten, així com de les resolucions 

que sobre este tema s'adopten, ha de donar-se compte a la representació del personal. 

 

ARTICLE 5. CONSTITUCIÓ DE LES BORSES DE TREBALL. 

 

1. La convocatòria de qualsevol plaça vacant en este Ajuntament generarà 

una borsa de treball amb els opositors que aproven tots els exercicis eliminatoris, 

segons els criteris que establisquen les corresponents bases reguladores, llevat 
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que les bases de la convocatòria prevegen expressament la no constitució de 

borsa. Cada borsa generada per la convocatòria de determinada plaça prevaldrà 

sobre l'anterior vigent en la mateixa Categoria, Grup, Escala, Subescala i Classe.  

 

2. Si no es disposa de cap borsa de treball, cabrà una convocatòria per a la 

creació d'una borsa específica per a la cobertura provisional de determinats llocs 

de treball. Estes convocatòries han de realitzar-se amb la màxima agilitat, 

respectant en tot cas els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. Segons 

la naturalesa del lloc de treball, les bases corresponents podran determinar un 

termini màxim de vigència de la borsa de treball.  

 

3. Quan, per raons d'urgència i necessitat contrastada, no càpia temps 

raonable per a desenvolupar esta convocatòria, podrà –excepcionalment– actuar-

se de la manera següent: 

 

➢ En primer lloc s'acudirà a borses d'ocupació anàlogues de la pròpia 

administració quan existisca similitud clara en les funcions a exercir i el 

nivell de titulació requerida, sempre que la persona seleccionada 

complisca els requisits exigits en la relació de llocs de treball respecte a 

eixe lloc de treball. 

 

➢ En cas d'inexistència de candidats aptes en Borses de Treball vigents 

d'estes Administracions, amb l’informe previ motivat del Cap de 

Recursos Humans, es podrà acudir, finalment, als serveis públics 

d'ocupació.  

La contractació o nomenament, efectuat a l'empara d'este apartat, estarà 

limitada fins a l'existència d'una nova borsa i en tot cas no podrà superar 

la duració de sis mesos. En este cas, mitjançant Resolució de l'Alcaldia o 

del Regidor Delegat, s'ordenarà la formulació de la corresponent oferta 

genèrica a l'oficina d'ocupació pertinent; i d'entre les persones proposades 

pel servei públic d'ocupació, que han de complir els requisits bàsics 

exigits per a l'acompliment del lloc; i amb el procediment sumari previ, 

congruent amb els citats principis d'igualtat, mèrit i capacitat, seran 

seleccionades les que la Comissió de Valoració, constituïda ad hoc 

conforme es determine en esta resolució, considere que reunixen els 

requisits d'aptitud per a la seua contractació o nomenament. 

Del citat procés s'estendrà acta que deixe la constància deguda. 

 

 

ARTICLE 6. SITUACIONS CANDIDAT/A 

 

1. DISPONIBLE: Ho està aquell integrant de la Borsa que es troba 

disponible per a ser cridat i formalitzar contractació o nomenament.  

 

2. OCUPAT/ADA : Ho està aquell integrant de la Borsa que ha renunciat a 

una oferta corresponent a la categoria, plaça o lloc objecte de la borsa per trobar-

se prestant serveis a l'Ajuntament de Mutxamel. 
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3. NO ACTIU/IVA JUSTIFICAT: Ho està aquell integrant de la Borsa 

que ha renunciat de manera justificada a una oferta de treball corresponent a la 

categoria, plaça o lloc objecte de la borsa. Romandrà en esta situació fins a la 

comunicació fefaent per seu electrònica, juntament amb la presentació de 

documents que acredite la seua disponibilitat, i passarà llavors a la situació de 

“DISPONIBLE”. 

 

4. NO ACTIU/IVA VOLUNTARI: Ho està aquell integrant de la Borsa 

que sense motius justificats ni taxats sol·licite la desactivació temporal de la 

borsa, mitjançant la presentació de sol·licitud a través de seu electrònica. 

 

5. AJORNAT: Ho està aquell integrant de la Borsa després d'haver prestat 

serveis a l'Ajuntament de Mutxamel per un període superior a 24 mesos en la 

borsa objecte de crida, finalitzada la vigència de l'ultim nomenament o contracte, 

romandrà en esta situació solament per un període de 6 mesos. 

 

6. EXCLÒS:  Ho està aquell que deixe de pertànyer a la borsa pels motius 

taxats en l'article 13 del present Reglament. 

 

 

 

 

ARTICLE 7. SOL·LICITUDS DE SERVEI 

1. El Servei de Recursos Humans tramitarà sense major dilació, d'acord 

amb les disposicions d'este Reglament, qualsevol sol·licitud de prestació de 

serveis de caràcter temporal que les Àrees, Serveis, Secció o Oficines municipals 

li dirigisquen, donant prioritat a les prestacions que es consideren de caràcter 

urgent i inajornable i dins de les disponibilitats pressupostàries. 

 

2. Amb caràcter prioritari quan es donen necessitats temporals, es realitzarà 

nomenament de funcionari interí enfront de contractació laboral, llevat que es 

pretenga la substitució de personal laboral, la cobertura del qual es realitzarà pel 

mateix tipus de règim. 

 

3. En tot cas, les sol·licituds, per a ser considerades, han d'expressar amb tot 

detall i claredat els extrems següents: 

 

▪ Circumstàncies que originen la necessitat del nomenament interí o 

contractació temporal. 

▪ Caràcter ordinari o urgent de la contractació. 

▪ Temps estimat de la relació de servei i percentatge de jornada que la 

mateixa suposa.  

▪ Persona física responsable del nomenament o contractació, que pertany a 

esta Àrea municipal. 
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Quan es tracte d'una relació de serveis de caràcter temporal que no es corresponga amb 

cap dels llocs compresos en la relació de llocs de treball, les sol·licituds corresponents 

han de contindre, a més, la informació següent: 

▪ Tasques concretes a desenvolupar. 

▪ Lloc a cobrir i detall dels requisits d'acompliment: 

➢ Grup i Subgrup de classificació. 

➢ Titulació requerida. 

➢ Perfil lingüístic exigit. 

➢ Jornada de treball i horari proposat. 

➢ Ubicació del lloc. 

➢ Necessitats instrumentals per a l'acompliment del lloc. 

➢ Qualsevol altre aspecte rellevant per al procés de selecció 

o la materialització de la contractació o nomenament oportú.  

 

Quan es tracte d'una relació de serveis de caràcter temporal per mitjà de programa, la 

sol·licitud ha de contindre la denominació del programa, la motivació de la seua 

creació, les funcions a desenvolupar, els objectius marcats, el temps estimat de duració i 

el personal necessari.  

 

El Servei de Recursos Humans podrà habilitar, a este efecte, els models de sol·licitud 

normalitzats que considere oportuns, en els formats electrònics o físics que 

procedisquen.  

 

 

ARTICLE 8. ORDRE DE CRIDA 

 

1. Les crides es realitzaran sempre per l'ordre de prelació en la borsa corresponent, a 

les persones que es troben en situació de “DISPONIBLE”, sense perjudici del que es 

disposa en els paràgrafs següents.  

 

2. S'inclourà en l'ordre de prelació les persones en situació d’“OCUPAT” i es realitzarà 

crida per rigorós ordre de la llista inicial de la borsa, en cas que el contracte laboral 

o nomenament interí per al qual  es realitzarà la crida siga per a cobrir plaça vacant 

existent en plantilla o es tracte d'un nomenament per programes, la duració inicial 

prevista dels quals siga igual o superior a un any, llevat que la persona a cridar ja 

ocupara vacant en plantilla o estiguera nomenat en virtut de programa de duració 

igual o superior a un any, fruit de la mateixa borsa.  

 

Finalitzada la vigència del corresponent contracte o nomenament les persones en 

situació d’“OCUPAT” passaran d'ofici novament a la situació de “DISPONIBLE”, i 

mantindran la seua posició inicial en la llista d'origen. 

 

3. Finalitzada la vigència del nomenament o contracte i una vegada reeixit o superat el 

període de 24 mesos continus o discontinus, no es podrà obtindre nou nomenament 

o contracte fins que transcórrega un període de sis mesos (el candidat estarà en 

situació d’“AJORNAT”, excepte que es necessite contracte o nomenament com a 



7 

 

interí per a cobrir places vacants existents en plantilla o nomenaments per programa 

amb una duració inicial prevista igual o superior a un any, encara que estiga 

contractat per qualsevol altra modalitat prevista en la legislació aplicable. 

 

En cas que no existisquen candidats en la borsa per a cridar-los, es podrà cridar les 

persones en situació d’“AJORNAT”, encara que no hagen  transcorregut els 6 

mesos. 

 

4. En el cas que a l'Ajuntament existisquen borses de treball successives per a la 

cobertura del mateix lloc de treball, la crida es realitzarà amb preferència de la més 

recent sobre la més antiga, amb independència de la procedència d'aquella. En cas 

d'oferta simultània de diversos nomenaments o contractes temporals, estos s'oferiran 

en bloc, per a elegir-los per ordre de prelació d'aspirants. 

 

ARTICLE 9.- MITJANS I CONSTÀNCIA DE CRIDA  

1. Les comunicacions de les ofertes de treball es realitzaran per via telefònica a 

través del número facilitat per la persona aspirant en la sol·licitud de participació 

en el procediment selectiu de què es tracte.  

 

2. Per a la pràctica de la comunicació de l'oferta es distingirà entre prestacions de 

serveis ordinaris o urgents. 

 

3. Per a les prestacions de serveis ordinaris, en el cas que després d'una primera 

telefonada no fora possible localitzar la persona, es repetirà la mateixa en el 

mateix dia a una hora diferent; entre la primera i la segona telefonada ha d’haver-

hi en tot cas almenys 2 hores de diferència.  Si després d'eixa segona telefonada 

no es localitza la persona, se li remetrà un correu electrònic a l'adreça facilitada 

que tindrà tots els efectes d'una notificació. La persona interessada disposarà de 

24 hores per a l'acceptació de la crida o renúncia des de l'emissió del correu. 

 

La persona que accepte el contracte o nomenament disposarà de tres dies hàbils a 

partir de l'acceptació per a l'aportació de la documentació acreditativa dels 

requisits establits en les bases de cada especialitat, així com els assenyalats en 

l'article  14 del present Reglament.  

 

4.  Per a les prestacions de serveis urgents degudament acreditades es farà un únic 

 intent de comunicació o avís. En estos supòsits, l'oferta ha de ser acceptada o 

 rebutjada dos hores després del moment en què es realitze. En el cas de no 

 aconseguir-se el contacte es donarà trasllat de l'oferta, sense més tràmit, a la 

 persona següent de la llista per ordre de classificació. En este cas la persona 

 disposarà d'un dia hàbil per a la presentació de la documentació recollida en

 l'apartat segon de l'article 9.3. 

 

La crida pel procediment d'urgència no s'efectuarà en cap cas a fi de cobrir places 

vacants ni nomenament per programes de duració igual o superior a un any 

computat. 
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ARTICLE 10.- CONTINUÏTAT D EN LA PRESTACIÓ DE SERVEIS  

 

S'excepcionen del règim general assenyalat en este Reglament, per a la realització de les 

crides, els següents supòsits: 

 

1. Si amb anterioritat a la declaració de vacant d'un lloc de treball este era 

ocupat per un funcionari interí o laboral, i no hi ha causa legal de cessament, 

este es mantindrà en el lloc, llevat que l'Ajuntament determine la 

conveniència de modificar les característiques d'este, opte per no cobrir-lo 

provisionalment o per realitzar crida interna entre els empleats municipals 

per a la seua cobertura provisional, sempre que compte amb l'informe 

d'aptitud del responsable de l'Àrea, Servei, Secció o Oficina.  

 

2. Les llicències per maternitat o permís per naixement de progenitor diferent a 

la mare biològica, seguides de vacances o altres llicències, es cobriran per la 

mateixa persona si es produïxen seqüencialment, sense interrupció.  

 

3. Si s'haguera realitzat nomenament o contracte temporal a favor d'un candidat 

que prové d'una borsa de treball i, finalitzat aquell, es requerira novament la 

cobertura del mateix lloc de treball, encara que esta cobertura responga a 

causes diferents de la que va donar origen a la primera, es podrà contractar o 

nomenar la mateixa persona que inicialment va cobrir el lloc, llevat que 

l'Ajuntament determine la conveniència de modificar les característiques 

d'este, opte per no cobrir-lo provisionalment o per realitzar crida interna 

entre els empleats municipals per a la seua cobertura provisional, sempre que 

compte amb l'informe d'aptitud del responsable de l'Àrea, Servei, Secció o 

Oficina. 

 

ARTICLE 11.- RENÚNCIES JUSTIFICADES 

Les causes que s'enumeren  a continuació  i que han d'existir a la data de crida tindran la 

consideració de justificades: 

a) Incapacitat absoluta o incapacitat total, mentre dure esta. 

b) Acredite per escrit ocupar un lloc en una altra Administració. 

c) Incapacitat temporal derivada de malaltia comuna, accident no laboral, 

accident de treball, malaltia professional, ingrés hospitalari o intervenció 

quirúrgica per malaltia greu, durant el temps que dure esta. 

d) Maternitat o risc durant l'embaràs. Si la renúncia de la mare es produïx 

entre el seté mes d'embaràs i la setzena setmana posterior al part, 

dihuitena si el part és múltiple. Per al cas de defunció de la mare, l'altre  

progenitor podrà renunciar amb els mateixos drets que ella. Per permís 

per naixement del progenitor diferent de la mare biològica, si la persona 

cridada, es troba gaudint de l'esmentat permís. 

e) En els supòsits i termes establits en la Llei 4/2021, de 16 d'abril de la 

Funció Pública Valenciana, respecte dels permisos per motius de 

conciliació de la vida personal, familiar i laboral i per raó de violència de 

gènere, de conformitat amb el que es disposa en el text refós de la llei de 

l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, podran renunciar al nomenament o 
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contractació temporal, amb l'únic dret de romandre en la borsa de treball i 

en l'ordre en el qual figuraren, mentre dure esta situació.   

f) Acreditar la condició de víctima de violència de gènere o víctima de 

terrorisme, sempre que  l'acceptació del contracte puga impedir la seua 

efectiva protecció o el seu dret a l'assistència social integral. 

g) Per defunció d'un familiar de primer o segon grau de consanguinitat o 

afinitat, amb el límit temporal de fins a 5 dies hàbils; per hospitalització, 

accident o malaltia greu de familiar amb els mateixos graus de parentiu, 

amb el límit del dia hàbil següent a la finalització de la situació. 

h) Per matrimoni o inscripció en el Registre Civil com a parella de fet, 

sempre que la renúncia es comunicara dins dels 15 dies naturals anteriors 

o posteriors a la celebració o inscripció de la unió. 

i)  Per privació de llibertat mentre no haja recaigut sentència condemnatòria 

ferma. 

j) Per estar exercint càrrec públic o estar declarat en serveis especials.  

k) Per adopció o acolliment si la renúncia es produïx dins de les setze 

setmanes posteriors a la resolució judicial d'adopció. 

 

Quan hi haja causa justificada de renúncia, i mentre dure esta, els interessats quedaran 

en situació de NO ACTIU JUSTIFICAT sempre que es presente la documentació 

justificativa en el termini de 5 dies hàbils en seu electrònica.  

 

Quan no es presente, en el termini de 5 dies, la documentació acreditativa de la causa  

que motiva el passe a la situació de “NO ACTIU” corresponent, es considerarà que el 

candidat rebutja voluntàriament l'oferta, i s’aplicarà la regulació disposada en la present 

normativa per a estos supòsits.  

 

Una vegada finalitzada la causa que va motivar el passe a la situació de NO ACTIU  

JUSTIFICAT, la persona interessada ha de posar-ho en coneixement del Servei de 

Recursos Humans mitjançant seu electrònica, adjuntant la documentació justificativa 

que procedisca. El candidat passarà a la situació de “DISPONIBLE” en els primers 5 

dies del mes següent a la data de la sol·licitud, juntament amb la documentació 

acreditativa, i fins llavors no es podrà realitzar cap crida. 

 

ARTICLE 12.- NO ACTIU VOLUNTARI. 

El personal integrant d'una o més borses podrà desactivar voluntàriament la seua 

pertinença a qualsevol d'elles per un període no inferior a sis mesos, no sent-li oferits 

llocs mentre es mantinga esta situació, estant llavors en situació de “DESACTIU 

VOLUNTARI”. L'activació se sol·licitarà per mitjà de seu electrònica i es farà efectiva 

en els primers 5 dies del mes següent a la data de la sol·licitud. 

 

ARTICLE 13.- CAUSES D’EXCLUSIÓ. 

Es produirà la baixa automàtica o exclusió en la corresponent borsa de treball en els 

supòsits següents:  

a) Per jubilació de la persona aspirant o incapacitat permanentment o queden inhabilitats 

definitivament per a l'acompliment de responsabilitats públiques. 

b) Falsedat o falta inicial o sobrevinguda d'algun dels requisits exigits o de les 

circumstàncies al·legades per a la seua inclusió en la borsa.  
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c) Rebutjar dos vegades consecutives sense causa justificada, bé per rebuig ordinari o bé 

per no presentar documentació justificativa de la renúncia.  

d) Candidat il·localitzable, que no conteste a les comunicacions remeses per correu 

electrònic en dos ocasions. Per mitjà de correu s'avisarà que si no respon quedarà exclòs 

de la borsa; i transcorregut un mes des del correu, s'exclou al candidat. 

e) Qui voluntàriament així ho sol·licite per mitjà de la seu electrònica. 

 

ARTICLE 14.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS  

1.- La persona aspirant que per ordre de Borsa siga cridada, per a subscriure un 

contracte temporal o nomenament interí, ha d'aportar dins del termini de 3 dies hàbils, a 

més dels requisits establits en la convocatòria de què es tracte, la documentació següent:  

a) Còpia del Document Nacional d'Identitat.  

b) Còpia de la Targeta SIP.  

c) Fitxa de tercers mitjançant formulari normalitzat. 

d) Declaració responsable de no incórrer en causa d'incompatibilitat. 

 

2.- Les persones que, dins del termini indicat i excepte força major, no presenten la 

documentació de l'apartat anterior no podran ser nomenades o contractades, decaurà el 

seu dret i s’entendrà com a primer rebuig no justificat. 

 

ARTICLE 15.- FI DE LA RELACIÓ D'OCUPACIÓ. 

En tot cas, l'Administració formalitzarà d'ofici la finalització de la relació d'interinitat 

per qualsevol de les causes següents, a més de per les generals previstes en la Llei: 

 a) Per la cobertura reglada del lloc per personal funcionari de carrera o laboral fix a 

través de qualsevol dels procediments legalment establits. I en tot cas pel transcurs dels 

terminis legals fixats en la Llei.  

b) Per raons organitzatives que donen lloc a la supressió o a l'amortització dels llocs 

assignats.  

c) Per la finalització del termini autoritzat expressament recollit en el seu nomenament o 

contractació.  

d) Per la finalització de la causa que va donar lloc al seu nomenament. 

 

ARTICLE 16.- TRANSPARÈNCIA I PUBLICITAT 

A fi de la seua justificació i per a la seua consulta, es publicarà en la pàgina web 

municipal la llista per ordre de puntuació proposada pel Tribunal i l'ordre de la crida.  

 

Igualment, des del Servei de Recursos Humans es portarà un exhaustiu registre de les 

borses de treball vigents, així com dels intents i/o tràmits de contacte duts a terme per a 

la localització dels candidats, així com, en el seu cas, de les respostes rebudes per part 

d'estos. 

 

ARTICLE 17. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

D'acord amb la Legislació de Protecció de Dades vigent; Reglament (UE) 2016/679, de 

27 d'abril de 2016 (RGPD), les dades personals d'els/les aspirants seran objecte de 

tractament, sota la responsabilitat de l'Ajuntament de Mutxamel. De manera que, 

passaran a formar part dels fitxers de l'Ajuntament de Mutxamel amb la finalitat 

d'integrar-se en la Borsa d'Ocupació Temporal generada per esta Corporació. Així 
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mateix, en cas de ser necessari remetre dades que acrediten la condició de persona amb 

diversitat funcional, estes únicament seran tractats a fi de donar compliment a 

l'obligació legal de reserva del contingent per a cobertures per persones amb 

discapacitat, realitzant-se les comprovacions oportunes. 

 

Les dades no seran tractades per tercers ni cedides sense consentiment explícit de la 

persona interessada, excepte obligació o previsió legal de cessió a altres organismes 

amb competències en la matèria. 

 

El personal administratiu del Servei de Recursos Humans, els membres dels òrgans de 

selecció i, en el seu cas, el personal que els ajude tindran el deure de secret respecte de 

la informació de dades personals a què tinguen accés en la gestió del procediment. 

 

En el mateix sentit, les persones integrants de les borses estan obligades a mantindre les 

seues dades personals convenientment actualitzades i a comunicar qualsevol canvi 

d'estes, especialment aquelles que possibiliten la seua localització, en virtut de l'article 

16 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques. 

 

Mitjançant instància dirigida a l'Ajuntament de Mutxamel, en què exposaran, en cas de 

ser necessaris, els fonaments jurídics de la seua sol·licitud, la persona interessada podrà 

exercir el seu drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i limitació o 

oposició al seu tractament; i la sol·licitud de cancel·lació i oposició suposarà la renúncia 

expressa a la borsa de la qual és integrant. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA 

 

Els criteris disposats en el present Reglament gaudiran de prioritat en la gestió de 

qualsevol de les borses de treball que hi ha en l'actualitat a l'Ajuntament de Mutxamel, 

fins i tot quan les bases corresponents que van regir la creació de les mateixes hagueren 

disposat criteris de gestió diferents dels presents. Els nomenaments que s'efectuïn amb 

posterioritat produiran els efectes previstos en el present Reglament, inclòs el còmput en 

la situació d'AJORNAMENT. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA 

 

Els nomenaments que s'hagen produït amb anterioritat a l'entrada en vigor del present 

Reglament mantindran els seus efectes fins que finalitzen per qualsevol de les causes 

previstes en estos. 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

 

Amb l'entrada en vigor del present Reglament de les Normes de Constitució i 

Funcionament de les Borses de Treball de l'Ajuntament de Mutxamel queda derogat el 

reglament precedent. 

 



12 

 

DISPOSICION FINAL 

Este Reglament entrarà en vigor en el moment de la publicació del text integre en el 

Butlletí Oficial de la Província.  

 

El que es fa públic per a coneixement general. 

 

Mutxamel, data de la signatura electrònica 

LA REGIDORA DELEGADA DE RH 

 

 

 

 

Lara Llorca Conca 


