
Ajuntament  
de Xàtiva 
Àrea de Règim Interior 

Secció Recursos Humans 

La Junta de Govern Local, d'este Excel.lentíssim Ajuntament, en sessió ordinària del
dia 28 de setembre de 2015, van adoptar entre altres, el següent ACORD:

EXP. 2034/2015 PLA D'OCUPACIÓ CONJUNT ENTRE LES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA: INICI DEL PROCEDIMENT DE
SELECCIÓ DELS CANDIDATS.

Vist l'anunci de l'Excelentísima Diputació Provincial de València publicat en el BOP
Nº102 d'1-VI-2015, sobre les bases reguladores del pla d'ocupació conjunt entre les
administracions públiques valencianes 2015 i concessió d'ajudes als ajuntaments per
a  l'any  2015,  destinat  a  promoure  la  contractació  per  part  d'Ajuntaments  de  la
província  de València i  els  seus organismes autònoms dependents,  de persones
aturades per a l'execució d'obres o serveis d'interès general i social.

Vist el que es disposa en la Base Primera de les quals regeixen l'esmentat pla, que
indica que els Ajuntaments beneficiaris de la convocatòria, hauran de realitzar una
aportació de fons equivalent a un terç del cost de l'acció subvencionable, de manera
que l'ajuda final resulte cofinançada a parts iguals per la Generalitat, la Diputació
Provincial de València i l'Ajuntament, sense perjudici que puguen complementar el
projecte amb fons addicionals a fi d'ampliar la durada i/o la jornada dels contractes.

Considerant que els imports assignats a cada entitat figuren en l'Annex III  de les
citades bases, que detalla la relació de municipis beneficiaris i la distribució de fons a
aportar per les tres entitats públiques, corresponent al municipi de Xàtiva un import
total de 118.066,92€, dels quals la Diputació i Generalitat subvencionen 78.711,28€ i
els  39.355,64€ restants  corresponen a  l'aportació  a  realitzar  per  l'Ajuntament  de
Xàtiva.

Considerant  que  la  Base  Quarta  estableix  que  els  contractes  subvencionables
tindran almenys dos mesos de durada i una jornada d'almenys 20 hores setmanals, i
hauran de subscriure's en 2015, amb posterioritat a l'entrada en vigor de la present
convocatòria,  i  sense  perjudici  que  la  seua  durada  puga  estendre's  a  l'exercici
següent.

Vist el que es disposa en la Base Cinquena, en la qual s'indica que per a la selecció
dels  treballadors  l'entitat  beneficiària  podrà  sol·licitar  oferta  d'ocupació  al  Centre
SERVEF corresponent.

Vista la proposta subscrita pel Regidor Delegat de Promoció Econòmica, en la qual
expressa  la  necessitat  de  realitzar  diferents  actuacions  en  diversos  edificis  i
instal·lacions  municipals,  així  com  la  necessitat  de  reforçar  determinats  serveis
d'interès  general  o  social,  d'acord  amb  les  memòries  presentades  pels  tècnics
municipals,  que  requereixen  la  contractació  de  21  persones  aturades,  a  temps
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parcial  del  75%  de  la  jornada,  i  per  a  un  període  de  4  mesos,  mitjançant  la
presentació d'oferta d'ocupació al SERVEF de les següents ocupacions: conserge,
peó d'obres, oficial fontaner, oficial de manteniment d'edificis, tècnic de jardineria i
floristeria, auxiliar administratiu, tècnic superior d'administració i finances, animador o
monitor  sociocultural,  auxiliar  d'ajuda  a  domicili,  grau  d'història  de  l'art,  grau  en
informació i  documentació,  grau de ciències de l'activitat  física i  esportiva, tècnic
superior d'integració social, educador social i tècnic superior de promoció d'igualtat
de gènere.

Vist  l'informe del departament de Gestió de Personal, en el  qual s'indica que els
costos als quals ascendeix la contractació de 21 persones aturades, amb els grups
de classificació A1, A2, C1, C2 i AP, a temps parcial del 75% de la jornada, respecte
de l'ordinària d'un treballador a temps complet comparable i per a un període de 4
mesos és de 120.543,78€, el què suposa una aportació municipal de 45.153,78€.

Vist el que es disposa en la Base Tretzena sobre la competència municipal per a
l'execució de programes d'ocupació pública, en la qual es disposa que d'acord amb
el previst per la Resolució de 25 de juliol de 2014, del Director General d'Ocupació i
Formació, Consellería d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, i a l'empara del
criteri  interpretatiu  de  la  Circular  de  18 de juny de 2014,  de la  Direcció  general
d'Administració Local, sobre el nou règim competencial contemplat en la Llei 27/2013
de  27  de  desembre,  de  Racionalització  i  Sostenibilitat  de  l'Administració  Local
(DOCV de 20/06/2014), la competència municipal per a l'execució del programa de
foment  d'ocupació  al  fet  que  fa  referència  aquesta  Resolució  se  subjectarà  al
següent règim:
a)  Si  a  l'entrada en vigor  de la  Llei  27/2013 el  municipi  vinguera desenvolupant
programes d'aquesta naturalesa, podrà continuar exercint la competència.

Considerant  que  l'Ajuntament  de  Xàtiva  ve  desenvolupant  programes d'ocupació
pública, ja que la Junta de Govern Local de l'11 de març de 2013, va aprovar les
bases i criteris per a la selecció 350 candidats sol·licitants d'ocupació en el marc del
Pla  d'Incentivament  de  l'Economia  Local  que  es  va  desenvolupar  en  tres  fases
perllongant-se fins a 2014, per a posteriorment i en l'exercici 2015 desenvolupar-se
un altre pla d'ocupació que es va executar de juny a setembre d'aqueix any. Per tant,
pot continuar exercint aquesta competència. 

Vist  l'RC número 19400 per  import  de  15.000€ que correspon a  la  part  que ha
d'aportar l'Ajuntament per a  l'execució d'aquest  pla  en l'exercici  pressupostari  de
2015.

Considerant  que,  tal  com s'expressa  en  les  bases  reguladores  del  present  pla,
l'ocupació es configura com un objectiu sobre el qual incideixen de forma transversal
totes  les  polítiques  del  Govern  Valencià,  i,  en  conseqüència,  les  polítiques  dels
governs locals afectant d'aquesta manera a les seues organitzacions i, en el cas de
l'Ajuntament de Xàtiva a diferents Àrees Municipals.
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Vist el que es disposa en l'apartat quart de l'Annex I de les citades bases, que conté
la Resolució de 29 d'abril de 2015 del Director General d'Ocupació i Formació, per la
qual  es  regula  el  procés  de  selecció  de  treballadors  aturats  per  a  la  seua
contractació en el marc del programa “Pla d'Ocupació Conjunt de les Administracions
Públiques Valencianes” per a 2015, que indica que per a aplicar el que es disposa en
aquesta resolució, es constituirà una Comissió de Baremació en cada entitat local
municipal beneficiària.

Vist el que es disposa en l'apartat Cinquè.1.e) de l'annex I, citat, en el qual s'indica
que l'adequació  del  candidat  al  lloc  de  treball  oferit  per  al  desenvolupament  del
projecte es puntuarà fins a 15 punts. 

Vist el que es disposa en l'article 55 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic
de l'Empleat Públic, sobre els principis rectors de l'accés a l'ocupació pública que
indica que les Administracions Públiques seleccionaran al seu personal funcionari i
laboral mitjançant procediments en els quals es garantisquen els principis de:
a) Publicitat de les convocatòries i de les seues 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.
i) 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.

Vist  així  mateix  el  que  es  disposa  en  l'article  60  de  la  Llei  7/2007,  citada,  que
estableix que els òrgans de selecció seran col·legiats i  la seua composició haurà
d'ajustar-se als  principis  d'imparcialitat  i  professionalitat  dels  seus membres,  i  es
tendirà, així mateix, a la paritat entre dona i home.

És pel que procedeix nomenar una Comissió de Baremación per a la selecció dels
treballadors  aturats  per  a  la  seua  contractació  en  el  marc  del  programa  “Pla
d'Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes”

La Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer.- Aprovar  la  proposta  del  Regidor  Delegat  de  Promoció  Econòmica,  i  en
conseqüència, iniciar el procediment per a la selecció de 21 treballadors aturats en el
marc  del  Pla  d'Ocupació  Conjunt  amb les  Administracions  Públiques per  a  l'any
2015, a temps parcial del 75% de la jornada, respecte de l'ordinària d'un treballador
a  temps  complet  comparable  i  per  a  un  període  de  4  mesos,  presentat  oferta
d'ocupació al SERVEF de les següents  ocupacions:  conserge, peó d'obres, oficial
fontaner,  oficial  de manteniment d'edificis,  tècnic de jardineria i  floristeria,  auxiliar
administratiu,  tècnic  superior  d'administració  i  finances,  animador  o  monitor
sociocultural, auxiliar d'ajuda a domicili, grau d'història de l'art, grau en informació i
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documentació,  grau  de  ciències  de  l'activitat  física  i  esportiva,  tècnic  superior
d'integració  social,  educador  social  i  tècnic  superior  de  promoció  d'igualtat  de
gènere.

Segon.- Aprovar la despesa de 120.543,78€ a la que ascendeix l'execució d'aquest
programa,  sent  subvencionats  per  la  Diputació  i  Generalitat  78.711,28€ en parts
iguals i els 45.153,78€ restants corresponen a l'aportació a realitzar per l'Ajuntament
de Xàtiva. 

Tercer.-  Carregar en l'aplicació pressupostària 1510/63202 en l'RC número 19400
de 15.000€, la part que ha d'aportar l'Ajuntament per a l'execució d'aquest pla en
l'exercici pressupostari de 2015 i que  l'oficina pressupostària consigne la quantitat
restant, 30.153,78€, en el pressupost de d'exercici 2016.

Quart.-  Com a òrgan de selecció actuarà una Comissió de Baremación integrada
pels següents membres:

President: 
Eduardo Balaguer Pallás.

Secretari: Rafael Pérez Alborch

Vocals:
Amparo Mateu Cerdà
Ana Bolinches Martínez
Julio Verger Ribera.
Eva Sáiz Bolinches
Amparo López Aparicio

Així mateix la Comissió de Beremació comptarà amb un equip de baremació i de
membres col.laboradors, que col.laboraran amb dita comissió, amb veu però sense
vot.

Cinqué.- Aprovar els criteris específics a valorar en l'apartat Cinquè.1.e). de l'annex
I,  que  es  regula  el  procés  de  selecció  dels  treballadors  aturats  per  a  la  seua
contractació en el marc del programa “Pla d'Ocupació Conjunt de les Administracions
Públiques Valencianes 2015”, a saber, adequació del candidat al lloc de treball oferit
per al desenvolupament del projecte puntuable fins a 15 punts, quedant graduat de
la següent forma:

 Per  treballs  realitzats  en  l'Administració  pública  relacionats  amb el  lloc  de
treball al que s'opta: 0,50 punts per mes complet de servei en actiu.

 Per treballs realitzats en empreses del sector privat relacionats amb el lloc de
treball al que s'opta: 0,20 punts per mes complet de servei en actiu.
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Sisé.- Publicar les bases que regulen l'esmentat pla en la Web municipal i en el tauló
d'edictes de l'Ajuntament.

Setè.- Adonar del present acord al Regidor Delegat Promoció Econòmica, al Regidor
Delegat de Recursos Humans, i a tots els Regidors Delegats i directors de les Àrees
en els que s'estructuren es serveis muncipals de l'Ajuntament de Xàtiva, al President
de la Junta de Personal i al President del Comitè d'empresa.

El que s'informa perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns:
Amparo Mateu Cerdà

Directora d'Àrea de Règim Interior
Ana Bolinches Martínez

Responsable de Departament
Documento signat digitalment.

Fiscalitzat de conformitat amb la Intervenció General
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