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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO MURO DE ALCOY 

14273     MODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA REGULADORA DE LES BORSES DE TREBALL DE L´AJUNTAMENT 
DE MURO DE ALCOY 
 

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 29 de juliol de 2015, va aprovar la 
MODIFICACIÓ DE l'ORDENANÇA REGULADORA DEL FUNCIONAMENT DE LES 
BORSES DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOY, així com 
sotmetre-la a informació pública i audiència dels interessats, per un termini de trenta 
dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província d´Alacant i en el Tauler 
d´anuncis de l´Ajuntament, perquè es puguen presentar reclamacions o suggeriments  

 

Havent-se publicat en el Butlletí Oficial de la Província d´Alacant núm. 150, en data 6 
d’agost de 2015 l´anunci de l´aprovació inicial de l´esmentada Ordenança i havent 
sigut exposat al públic en el Tauler d´anuncis de l´Ajuntament per un termini de 30 dies 
perquè es puguen presentar reclamacions o suggeriments, a fi de que siguen resoltes 
pel Ple de la Corporació 

 

Atés que transcorregut el termini legal per a realitzar reclamacions o suggeriments, no 
n´ha sigut presentada cap en este Ajuntament. 

 

En conseqüència, mitjançant resolució d'alcaldia 2015-0578, de 15 de setembre de 
2015, s'ha resolt elevar a definitiva l'aprovació de MODIFICACIÓ DE l'ORDENANÇA 
REGULADORA DEL FUNCIONAMENT DE LES BORSES DE TREBALL DE 
L'AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOY, i publicar el text íntegre de l'esmentada 
MODIFICACIÓ de l'Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província d´Alacant, Web 
Municipal i al Tauler d´anuncis, la qual queda redactada com segueix: 
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«FUNCIONAMENT DE LES BORSES DE TREBALL  

 

Article 1r.  Després de cada convocatòria pública per a cobrir qualsevol plaça, es 
crearà una nova borsa de treball que anul·larà l'anterior. Cada categoria professional o 
tipus de plaça haurà de tenir una determinada borsa de treball. 

 

Article 2n.  Les borses de treball que es creen derivades d'un procés selectiu amb 
convocatòria d'oferta d'ocupació per a cobrir vacants amb funcionaris de carrera o 
personal laboral fix tindran preferència sobre les ampliacions que es puguen fer per 
necessitats de personal, i no anul·laran la borsa original. 

 

Article 3r. Les borses de treball que es creen i no deriven d'un procés de selecció 
descrit en l'article primer, sinó que es formen per la renúncia expressa dels aspirants 
que la componen, seran ampliacions de les borses de treball existents per a cada lloc 
de treball. 

 

Article 4t. Si es creara una ampliació d'una determinada borsa de treball per algun 
motiu que no derive de la renúncia expressa dels aspirants que la formen i que donara 
dret a la permanència en la borsa de l'aspirant que no ha efectuat renúncia (casos com 
ara baixes per IT o AT, permisos de maternitat, permisos per malaltia greu, etc.) es 
mantindran alhora les dues borses i els aspirants mantindran l'ordre establert en la 
primera borsa i en la segona borsa, i tindrà preferència la primera sobre la segona. 

 

Article 5é.  La caducitat de les borses de treball es determinarà per cada convocatòria 
si s'estima convenient, per renúncia expressa dels aspirants que la formen o per 
voluntat d'aquesta administració. 

 

Article 6é.  L'ordre dels aspirants de les borses de treball estarà determinat pel resultat 
obtingut en les fases que s'establisquen en cadascuna de les convocatòries, de major 
a menor puntuació. En cas d'empat en l'ordre de puntuació es donarà prioritat a la nota 
obtinguda en els exercicis de la fase d'oposició; si persistira l'empat es donarà prioritat 
al barem establert en el cas de concurs de mèrits al barem establert i pel seu ordre. Si 
tot i així continuara persistint l'empat s'efectuarà un sorteig entre els aspirants. 

 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 183 de 22/09/2015  

  
 

Pág. 3 14273 / 2015 

Article 7é.  Les borses de treball no són intercanviables. Una determinada persona 
podrà romandre en una o diverses borses de treball, com a resultat d'haver superat les 
proves de selecció de cadascuna, i en cada borsa de treball es computarà el temps 
treballat, amb independència del temps treballat en altres borses de treball. 

 

Article 8é. Si una persona està en dues o més borses de treball i és cridat per a cobrir 
un lloc de treball estant ocupant-ne un altre, podrà optar a una nova contractació o 
nomenament si li correspon per ordre en la borsa determinada, i deixar sense finalitzar 
el contracte o nomenament que tinga en l'actualitat, o per contra podrà finalitzar el 
contracte o nomenament actual i renunciar al nou lloc que se li ofereix, sempre que 
d'aquesta opció de millora no es derive que l'Ajuntament haja de crear una nova borsa 
de treball si l'aspirant que optara deixara sense ningú la borsa en què es troba. 

 

Article 9é. El treballador conservarà indefinidament el seu lloc en la borsa de treball 
fins a la renovació d'aquesta, excepte en els casos de renúncia expressa o no 
finalització del contracte o nomenament per al qual ha sigut cridat. En aquests supòsits 
s'estarà al que determinen els articles d'1 al 7 anteriors. 

 

Article 10é. En els casos del personal laboral temporal, la durada del contracte en cap 
cas podrà, en còmput total, ser superior a dos anys; excepte en els casos que es 
derive de la concessió de subvencions, que s'ajustaran al que s'hi establisca, sense 
que genere drets adquirits per als treballadors contractats. Aquesta limitació no resulta 
aplicable als nomenaments interins, per als quals s'estarà al que estableixen els punts 
anteriors i als límits que marque la llei. 

  

Article 11é.  La renúncia a un contracte o un nomenament com a funcionari interí per 
causes voluntàries suposarà el pas a l'últim lloc de la borsa corresponent. Una nova 
renúncia comportarà l’exclusió definitiva de la borsa. 

La renúncia per impossibilitat d'accedir al treball en els supòsits de força major, com 
ara malaltia, malaltia greu, processos d'incapacitat temporal, o accident o maternitat, 
en el moment de la crida, es mantindrà l'ordre en la borsa de treball per a successives 
crides. 

Si la renúncia és per estar desenvolupant un altre treball, en els casos de la primera 
crida i primera renúncia es mantindrà l'ordre en la borsa de treball, si hi ha una segona 
renúncia pel mateix supòsit passarà a l'últim lloc de la borsa, i en el cas d'una tercera 
crida i renúncia per les mateixes circumstàncies, comportarà l'exclusió de la borsa de 
treball. 
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Tots els casos, excepte la renúncia voluntària, hauran d'estar degudament justificats. 

 

Article 12é.  En els nomenaments com a funcionari interí per substitució de 
treballadors amb reserva de lloc de treball, quan, per qualsevol circumstància, aquest 
lloc de treball es convertira en vacant en la plantilla d'aquest ajuntament, continuarà 
ocupant-la el mateix treballador després del canvi de supòsit que ha determinat la 
interinitat, fins que es cobrisca amb la corresponent oferta d'ocupació pública o es 
produïsca la seua amortització. 

 

Article 13é.  La crida de qualsevol aspirant es realitzarà de la manera següent: la crida 
es realitzara via telefònica (tres telefonades en hores diferents), i per a això els 
integrants de la borsa hauran de tindre actualitzat el seu número de telèfon.  

En cas de no poder contactar per aquesta via amb la persona que li corresponga, se li 
enviarà un correu electrònic a l'adreça declarada, que també hauran de tenir 
actualitzada. Si transcorreguts 3 dies des de la data de remissió del correu l'aspirant 
no manifesta la seua acceptació o no hi ha resposta, o si s'escau, manifesta la 
renúncia al nomenament, l'aspirant passarà a ocupar l'últim lloc de l'ordre de prelació 
de la llista d'aspirants que integren la borsa, i es procedirà a la crida del següent 
aspirant segons l'ordre de major puntuació en aquesta. 

 

Article 14é. S'establiran els períodes de prova que determine la legislació vigent.» 

 

Contra el present acord d'elevació a definitiva, que finalitza la via administrativa, es 
podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Autònoma Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar 
de l'endemà de la publicació de l'edicte en el BOP, de conformitat amb el que establix 
la Llei 29/1998 de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense 
perjuí d'exercir qualsevol altre que crega convenient. 

Tot això es fa públic en virtut del que establix l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 

Muro de Alcoy 

L'ALCALDE, 

 (document signat digitalment) 

Francesc Ramón Valls Pascual  
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