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AyuNTAmIENTOS

04766-2012-U
bENICARLÓ

El regidor delegat de l’àrea de Recursos Humans, en ús de les atribucions que confereix l’article 21.1.h) i g) a l’Alcaldia Presidència, i 
en virtut de la delegació de competències realitzada per decret d’Alcaldia de 13 de juny de 2011, ha disposat en data d’avui el següent:

“Primer.- Aprovar la convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de tre-
ball d’oficials electricistes.

Segon.- Publicar íntegrament les bases aprovades i la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, en el Tauler 
d’edictes i en la pàgina web d’aquest ajuntament  www.ajuntamentdebenicarlo.org.

Tercer.- Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu, en el ter-
mini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seva publicació al tauler d’edictes d’aquest Ajuntament, davant el Jutjat Conten-
ciós Administratiu amb seu a la ciutat de Castelló de la Plana, d’acord amb el que disposa l’article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.

Potestativament, també es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de 
la seva publicació, d’acord amb el que estableix l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administra-
cions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Igualment es podrà interposar qualsevol altre recurs que es considere oportú.
Les referides bases són les que es transcriuen a continuació:
BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’OFICIALS ELECTRI-

CISTES.
PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.
L’objecte de la present convocatòria és la constitució d’una borsa de treball d’oficials electricistes, grup C, subgrup C2, per cobrir 

possibles necessitats de personal mitjançant contractacions temporals o nomenaments de funcionaris interins.
SEGONA.- SISTEMA DE SELECCIÓ.
El sistema selectiu serà el de concurs oposició, d’acord amb el que es disposa a la base desena d’aquestes bases.
TERCERA.- NORMATIVA APLICABLE.
A la present convocatòria i bases els serà 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 haurà d’ajustar-se el pro-

cediment de selecció dels funcionaris de l’Administració Local.
- Preceptes vigents del Text refòs 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 en 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.
- Ordre 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 les persones aspirants hauran 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) Posseir el títol de Graduat Escolar, Graduat en Educació Secundària, Formació Professional de primer grau o equivalent, o estar en 

condicions de obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació d’instàncies. La persona aspirant haurà d’acreditar 
l’equivalència de títols mitjançant una certificació expedida per l’autoritat acadèmica competent. En el cas de posseir títols estrangers, 
aquests hauran d’estar homologats en la data d’expiració del termini de presentació d’instàncies.

e) 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 es disposa en la Ordenança fiscal aplicable, els drets d’examen es fixen en 9 euros.
El pagament d’aquests drets haurà de fer-se efectiu en el compte corrent de CatalunyaCaixa (2013/3251/54/0200004720) mitjançant 

autoliquidació presencial al mateix ajuntament o demanant-la per correu electrònic a: correu.recaptacio@ajuntamentdebenicarlo.org, 
on s’indicarà el nom i cognoms de l’aspirant i l’objecte de la convocatòria.

Els drets d’examen només seran tornats a les persones que no siguen admeses en el procediment selectiu per falta d’algun dels 
requisits exigits per prendre part del procediment.

SISENA.- PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES
Les instàncies per a prendre part en la present convocatòria es dirigiran a l’Alcaldia Presidència d’aquest Ajuntament, es podrà utilit-

zar el model de sol·licitud que facilitarà l’oficina de Registre i Informació municipal que també es troba disponible en el web de 
l’Ajuntament de Benicarló, www.ajuntamentdebenicarlo.org. 

Les instàncies es presentaran en el Registre General de l’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 Procediment Administratiu Comú, durant 
el termini de 10 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. 

En les sol·licituds les persones aspirants hauran de manifestar que reunixen tots i cada un dels requisits exigits en la base quarta.
La instància s’acompanyarà de 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 establix la base desena.
d) Justificant acreditatiu d’haver satisfet el pagament dels 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 d’instàncies, per resolució de l’Alcaldia s’aprovarà la llista provisional de persones aspirants 

admeses i excloses, s’indicarà la causa d’exclusió en aquest últim cas i es concedirà un termini de 3 dies hàbils per a l’esmena de defec-
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tes. No obstant, els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d’ofici o a petició de l’interessat. En la mateixa resolució es 
designarà els membres del tribunal qualificador i es fixarà el lloc i la data de la seua constitució, així com el lloc i la data del primer exer-
cici del procés selectiu. 

Conclòs el tràmit anterior, es dictarà una nova resolució on s’aprove la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses. En 
el cas de no presentar-se reclamacions, les llistes provisionals s’entendran definitives sense necessitat de nova publicació.

Les resolucions que aproven la llista provisional, la llista definitiva, així com les successives crides, es publicaran al tauler d’anuncis 
i al web de l’Ajuntament, www.ajuntamentdebenicarlo.org.

VUITENA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR
El tribunal qualificador està compost de la següent manera:
President: Un/a funcionari/ària de carrera d’aquesta corporació amb titulació igual o superior a l’exigida en la base quarta.
Secretari: El de la corporació o un/a funcionari/ària en qui delegue amb titulació igual o superior a l’exigida en la base quarta.
Vocals: Tres funcionaris/àries de carrera amb titulació igual o superior a l’exigida en la base quarta.
Tots els membres del tribunal qualificador, inclòs el secretari tindran veu i vot. Les persones membres del tribunal seran designades 

per l’Alcaldia Presidència; la seua composició haurà d’ajustar-se als principis d’imparcialitat i professionalitat, i la designació d’aquests 
inclourà la dels respectius suplents.

El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense la presència de més de la mitat dels seus membres, titulars o suplents.
Els membres del tribunal podran ser recusats pels aspirants de conformitat amb el que disposen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992 

de 26 de novembre.
NOVENA.- DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES.
Les persones aspirants seran convocades en crida única, excepte en els casos de força major degudament justificats i lliurement 

considerats pel tribunal. La no presentació d’una persona aspirant en el moment de ser cridada a qualsevol dels exercicis determinarà 
automàticament la pèrdua del seu dret a participar en l’exercici i en els successius, per la qual cosa quedarà exclosa del procés selectiu.

El tribunal podrà requerir en qualsevol moment a les persones aspirants que acrediten la seua identitat, per la qual cosa hauran de 
portar amb elles el document nacional d’identitat o documentació acreditativa semblant.

DESENA.-PROCEDIMENT DE SELECCIÓ.
La fase d’oposició serà prèvia a la del concurs.
FASE D’OPOSICIÓ
1. Primer exercici.- Obligatori i eliminatori. Consistirà a contestar per escrit un qüestionari de 50 preguntes tipus test, amb 4 respostes 

alternatives cada una, de les quals només una serà correcta, sobre el temari que figura en l’annex d’aquestes bases. Les respostes errò-
nies es valoraran negativament de manera que es descomptarà una resposta correcta per cada tres respostes errònies. No penalitzaran 
les respostes en blanc. El temps per a la realització d’aquest exercici serà de 60 minuts.

 La qualificació d’aquest exercici serà de 0 a 10 punts i caldrà obtenir-ne un mínim de 5 punts per a superar-lo.
2. Segon exercici.- Obligatori i eliminatori. Prova pràctica.
 Consistirà en la realització de una o diverses proves pràctiques sobre el contingut de la part específica del temari annexat a aquestes 

bases durant un període mínim d’una hora i un màxim de tres, a determinar pel tribunal immediatament abans de celebrar-se l’exercici.
 La classificació d’aquest exercici serà de 0 a 10 punts i serà necessari obtindre un mínim de 5 punts per superar-lo.
FASE DE CONCURS
Solament es valoraran els mèrits de les persones aspirants que hagen superat la fase d’oposició. 
El Tribunal valorarà els mèrits degudament acreditats, atenent els següents barems:
1. Experiència professional.
 Es valorarà fins un màxim de 3 punts l’experiència professional de les persones aspirants d’acord amb el següent criteri:
1. Temps de serveis prestats en l’Administració Local com a oficial electricista a raó de 0,05 per cada mes complet de treball. Màxim 

1,5 punts.
2. Temps de serveis prestats en l’empresa privada desenvolupant tasques d’oficial electricista, a raó de 0,03 per cada mes complet de 

treball. Màxim 1,5 punts.
El barem anterior serà d’aplicació amb una jornada mínima de 35 hores setmanals, en el cas d’una jornada inferior s’aplicarà la part 

proporcional.
L’experiència professional s’acreditarà de la següent forma:
- En administracions públiques: certificacions oficials expedides per l’òrgan competent de l’administració corresponent, on conste el 

temps treballat i la plaça i/o lloc de treball ocupat.
- En empreses privades: contractes de treball o certificats d’empresa on conste la categoria professional i el temps treballat. També, 

en qualsevol cas, s’aportarà certificació de vida laboral expedida per l’òrgan competent de la Seguretat Social, que acredite haver cotitzat 
a la Seguretat Social en la categoria professional que s’assenyale.

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

d’acord amb el següent criteri:
- Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 1 punt.
- Tècnic en Equips i Instal·lacions electrotècniques 1 punt.
- Tècnic Superior en Instal·lacions Electrotécniques 2 punts.
- Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats 2 punts.
- O titulacions equivalents.
3. Cursos de formació i perfeccionament.
Es valorarà fins un màxim de 1 punts l’assistència acreditada a cursos relacionats amb les funcions del lloc al qual s’opte, convocats 

o homologats per un centre o organisme oficial de formació, atenent a la durada del curs i d’acord amb la següent escala:
- De 20 a 49 hores: 0,10 punts.
- De 50 a 74 hores: 0,20 punts.
- De 75 a 99 hores: 0,30 punts.
- De 100 a 199 hores: 0,40 punts.
- De 200 a més hores: 0,50 punts.
4. Coneixement de valencià.
 El coneixement de valencià es puntuarà d’acord amb la distribució següent i en cas de posseir diversos certificats, només es valo-

rarà el del nivell més alt:
- Certificat de coneixement oral: 0,25 punts.
- Certificat de coneixement elemental: 0,50 punts.
- Certificat de coneixement mitjà: 0,75 punts. 
- Certificat de coneixement superior: 1 punt.
 Aquest mèrit s’acreditarà mitjançant certificacions oficials expedides o homologades per la Junta Qualificadora de Coneixements 

del Valencià.
ONZENA.- BORSA DE TREBALL.
Finalitzada la qualificació i baremació dels aspirants el Tribunal publicarà la relació d’aspirants aprovats per ordre de puntuació 

obtinguda i elevarà l’esmentada relació a l’òrgan competent per a la constitució de la borsa de treball. En cas d’empat en la puntuació 
final, es donarà preferència a les persones aspirants que hagen obtingut més puntuació en la fase d’oposició. 

La nova borsa de treball anul·larà les anteriors. El període de vigència serà fins que s’execute una altra borsa amb la mateixa finali-
tat.

DOTZENA.- NORMATIVA SUPLETÒRIA.
En tot allò no disposat en aquestes bases s’estarà al que establixen les Bases Generals vigents aprovades per la Junta de Govern 

Local del dia 1 de juliol de 2005. 
TRETZENA.- RECURSOS.
Contra la resolució que aprova les presents bases i els actes administratius definitius que se’n deriven, les persones interessades 

podran interposar els oportuns recursos en els casos i en la forma establits en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del 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 Con-
tenciosa Administrativa. 

CATORZENA.- PUBLICITAT DE LES BASES I CONVOCATÒRIA.
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Les bases una vegada aprovades, juntament amb la convocatòria, es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de Castelló, al tau-
ler d’anuncis de l’Ajuntament de Benicarló i en el web de l’Ajuntament de Benicarló, www.ajuntamentdebenicarlo.org

TEMARI ANNEX
Primer exercici.
Tema 1. Drets i deures del funcionaris públics locals.
Tema 2.  L’organització municipal. Òrgans necessaris. Òrgans complementaris.
Part específica
Tema 3. Instal·lacions d’enllumenat exterior.
Tema 4.  Sistemes de connexió del neutre i de les masses en xarxes de distribució d’energia elèctrica.
Tema 5.  Previsió de càrregues per a subministraments en baixa tensió. Xarxes de distribució d’energia elèctrica. Escomeses.
Tema 6.  Instal·lacions d’enllaç. Esquemes. Caixes generals de protecció. Línia general d’alimentació. Derivacions individuals. Comp-

tadors: ubicació i sistemes d’instal·lació. Dispositius generals i individuals de comandament i protecció. Interruptor de control de potèn-
cia

Tema 7.  Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals. Sistemes d’instal·lació. Tubs i canals protectors. Protecció con-
tra sobre intensitats. Protecció contra sobretensions. Protecció contra els contactes directes i indirectes. 

Tema 8.  Instal·lacions en locals de pública concurrència. Enllumenat d’emergència Tipus Classificació i Lluminàries.
Tema 9.  Tipus de llums. Característiques de les llums d’incandescència, llums halògenes, fluorescents tubulars, de vapor de mercuri 

i de vapor de sodi.
Tema 10.  Càlcul de seccions de conductors de línies elèctriques.
Benicarló, 24 de maig de 2012.–El regidor delegat de Recursos Humans, (D.A. 13/06/2011), José María Serrano Forner.
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