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BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA FORMACIÓ D'UNA BO RSA DE 
TREBALL DE TRADUCTOR/A  DE  VALENCIÀ . 
_________________________________________________________ 
 
Base primera  
 1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. És objecte d’aquesta convocatòria la 
selecció, amb la finalitat de constituir una borsa de treball de TRADUCTOR/A DE 
VALENCIÀ, per a atendre eventuals necessitats temporals del servei. 
 Amb el resultat de la selecció es formarà una relació prioritzada, per la 
qualificació final de la prova, que determinarà l'ordre en què es realitzaran 
successivament les contractacions necessàries. 
 
 1.1 Retribució  
 Les places convocades estan dotades amb el sou corresponent al Grup C1, 
dues pagues extraordinàries, triennis i altres retribucions complementàries que 
corresponguen, d’acord amb la legislació vigent i els acords municipals. 
 
 1.2 Publicitat de la convocatòria 
 La convocatòria s'anunciarà en el tauler d'edictes del Servei de Recursos 
Humans i en la pàgina web de l'Ajuntament d'Elx. 
 
Base segona  
 2. CONDICIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS. Per a prendre part en el 
procés selectiu, caldrà: 
 
 2.1. En funció de la nacionalitat, podran participar en les proves: 
 a).- Les persones amb nacionalitat espanyola. 
 b).- Els/les nacionals d'un estat membre de la Unió Europea o nacionals 
d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la 
Comunitat Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de 
treballadors/es en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat 
Constitutiu de la Comunitat Europea. 
 També podran participar-hi el/la cònjuge, descendents i descendents del 
cònjuge, de les persones amb nacionalitat espanyola i dels/de les nacionals d'altres 
estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats/ades de dret, 
siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents. 
 Aquest últim benefici s'estendrà igualment a les persones incloses en l'àmbit 
d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per 
Espanya, en els quals siga aplicable la lliure circulació dels/de les treballadors/es. 
 
 2.2. Tenir complits 16 anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació 
forçosa. 
 
 2.3. Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques. 
 
 2.4. No haver sigut separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de  
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qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris 
de les comunitats autònomes.  
 
 2.5. No trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o 
càrrecs públics per resolució judicial. 
 
 2.6. Estar en possessió del títol de Batxiller Superior o equivalent, o complir 
les condicions requerides per a obtenir-lo en la data en què acabe el termini de 
presentació d'instàncies; i, així mateix, trobar-se en possessió d'algun dels següents 
certificats: 
 
 - Diploma de Mestre de Valencià. 
 - Certificat de Grau Superior de Coneixements de Valencià expedit per la 
Junta  Qualificadora de Coneixements de Valencià o equivalent. 
 - Certificat d'Aptitud de Valencià de l'Escola Oficial d'Idiomes. 
 
 Equivalència de títols 
 Correspon a l'autoritat acadèmica competent declarar l'equivalència de títols. 
 Els títols estrangers hauran d'estar degudament convalidats en la data de 
finalització del termini de presentació d'instàncies, i la seua acreditació correspondrà 
als aspirants interessats. 
 
 
Base tercera  
 3. INSTÀNCIES I TAXES.- 
 3.1. Presentació d'instàncies. 
 Les instàncies sol·licitant prendre part en les proves s’adreçaran a la 
Presidència de la Corporació, presentant-se en el Registre General d'aquesta durant 
els dies compresos entre el 5 i el 12 de juny de 2017,  tots dos inclusivament  
 
 
Les instàncies també s’hi podran presentar en la forma que determina l'article 16.4 
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu de les 
Administracions Públiques. 
 
 Els/les aspirants manifestaran en la instància que reuneixen totes i cadascuna 
de les condicions que s'exigeixen en la Base Segona, referides a la data en què 
acabe el termini de presentació de sol·licituds. Les expressades condicions hauran 
de mantenir-se al llarg de tot el procés selectiu, durant el qual, en qualsevol moment, 
podran ser requerits els/les interessats/ades per a efectuar les comprovacions 
oportunes. 
 
Així mateix, presentaran juntament amb la instància els documents acreditatius de 
reunir els requisits exigits en la Base Segona per a prendre part en aquesta 
convocatòria en el Servei de Recursos Humans, consistent en: còpia autentificada o  
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fotocòpia (acompanyada de l'original per a la seua compulsa) de la titulació 
acadèmica requerida en la Base Segona o certificació acreditativa de complir les 
condicions requerides per a obtenir-la en la data en què acabe el termini de 
presentació d'instàncies. Si aquests documents estigueren expedits després de la 
data en què va finalitzar el termini d'admissió d'instàncies, hauran de justificar el 
moment en què van concloure els seus estudis. 
 
 3.2. Els/les aspirants afectats/ades amb discapacitat hauran de fer constar tal 
extrem en la seua sol·licitud, amb expressió de quina classe de discapacitat els 
afecta, així com si necessiten alguna adaptació per a la realització de les proves 
selectives. 
 
 3.3. Taxes per drets d'examen.  
 Abans de presentar la sol·licitud, els/les aspirants ingressaran a l'Ajuntament 
la quantitat de 9,19 euros en concepte de taxa per concórrer a la prova selectiva. 
 
 La mateixa sol·licitud s'utilitzarà com a declaració-liquidació per a efectuar el 
pagament en alguna de les entitats bancàries col·laboradores que se’n relacionen al 
dors. 
 
 L'impagament dels drets d'examen o, si escau, el fet de no aportar el 
justificant de l'ingrés o no especificar a quina prova selectiva correspon, donarà lloc a 
l'exclusió de l'aspirant en la resolució per la qual s'aprove la relació d'aspirants 
admesos i exclosos. 
 

3.4 Exempció de la taxa. 
 Estaran exempts del pagament d'aquesta taxa tots/es aquells/es aspirants que 
posseïsquen un grau de discapacitat igual o superior al 33% i els que es troben en 
situació de desocupació de llarga durada sense percepció de cap subsidi durant el 
mateix període, sempre que acompanyen a la instància, per a formar part del procés 
selectiu, el document acreditatiu del grau de discapacitat atorgat per la Direcció 
Territorial de Benestar Social o document acreditatiu de la situació d'aturat/da del 
Servei Valencià d'Ocupació, segons com pertocarà. 
 
 La no presentació de la citada certificació, no havent ingressat la taxa, 
implicarà la denegació de l'exempció amb la conseqüent exclusió de l'interessat/da 
en la relació d'aspirants. 
 
Base quarta  
 4. ADMISSIÓ D'ASPIRANTS.- 
 4.1. Relació d'aspirants. 
  
 Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà en el tauler 
d'anuncis del Servei de Recursos Humans la relació d'aspirants admesos/es i 
exclosos/es, perquè durant el termini de cinc dies hi puguen presentar al·legacions i 
esmenar les causes que van donar lloc a la seua exclusió. 
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 Tals al·legacions es resoldran en la resolució per la qual s'eleve a definitiva la 
relació d'aspirants i es publique la composició del Tribunal Qualificador. 
 
 4.2. Seran causes d'exclusió, a més de les ja assenyalades: 
 - No reunir algun dels requisits a què es refereix la Base Segona. 
 - L'omissió de la signatura en la sol·licitud. 
 - L'omissió en la sol·licitud del número de DNI 
 
Base cinquena  
 5. TRIBUNAL QUALIFICADOR.- 
 
 5.1. Composició. 
 El Tribunal Qualificador és un òrgan col·legiat la composició del qual ha 
d'ajustar-se als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i tendirà 
a la paritat entre dona i home. Estarà integrat pel/per la president/a, cinc vocals i 
un/a secretari/ària, tots ells funcionaris de carrera designats per la Corporació, que 
hauran d'estar en possessió de titulació igual o superior a la requerida per a proveir 
el lloc convocat. Així mateix, seran del mateix grup de titulació que el lloc a proveir o 
grups superiors i la seua pertinença a l'òrgan serà a títol individual.  
 
 El Tribunal Qualificador queda facultat per a interpretar els dubtes que es 
presenten durant el desenvolupament de les proves. 
 
 La composició d’aquest i la data, l’hora i el lloc de la seua constitució es 
publicaran en el tauler d'anuncis del Servei de Recursos Humans, amb posterioritat 
al tancament del termini de presentació d'instàncies.  
 
 L'Ajuntament d'Elx, en compliment dels objectius establits en el Pla Municipal 
d'Igualtat contempla sempre, a l'hora de la designació de membres per als diferents 
tribunals, el criteri d'igualtat. 
 
 5.2. Suplents 
 El Tribunal quedarà integrat pels suplents respectius que, simultàniament amb 
els/les titulars, hauran de designar-se per al/a la secretari/ària i vocalies d’aquest 
no delegables. 
 
 5.3. Constitució i actuació. 
 El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la 
meitat dels seus membres, titulars o suplents, indistintament. 
 
 5.4. Assessors/es tècnics/ques. 
 Quan la naturalesa de les proves ho requerisca, podran designar-se assessors/es 
especialistes, que col·laboraran amb el Tribunal exercint la seua respectiva 
especialitat tècnica. 
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  5.5. Abstencions i recusacions 
  Hauran d'abstenir-se de formar part dels òrgans de Selecció de Personal, i 
notificar-ho a l'Alcaldia: 
 
  - Els qui en els cinc anys anteriors a la publicació de la convocatòria 
hagueren realitzat tasques de preparació d'aspirants a proves selectives d'accés a 
l'Administració Pública. 
 
  - Els qui es troben incursos en algun dels supòsits a què es refereix l'art. 23 
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
  Així mateix, les persones aspirants podran recusar-los/les en la forma que 
preveu l'art. 24 de l’esmentada llei. 
 
  5.6. De l'absència del president 
 L'absència del/de la president/a se substituirà pel/per la vocal de major edat. 
 
  5.7. Actes. 
  De cada sessió, el/la secretari/ària estendrà una acta on es faran constar les 
qualificacions dels exercicis i també les incidències i les votacions que s’hi 
produïsquen. Les actes numerades i rubricades constituiran l'expedient que reflectirà 
el procés selectiu dut a terme. 
 
Base sisena  
 6. COMENÇAMENT I DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES.- 
 
 6.1. Actuació dels/de les aspirants. 
 L'ordre d'actuació de les persones aspirants, segons sorteig verificat a aquest 
efecte, per als exercicis que no es puguen realitzar conjuntament, s'iniciarà per 
aquells/es aspirants el primer cognom dels/de les quals comence per la lletra "J". 
 
 Els/les aspirants acudiran a les proves proveïts/des del DNI perquè, en 
qualsevol moment de la realització de l'exercici, puga ser comprovada la seua 
identitat. 
 
 Els/les aspirants quedaran decaiguts/des en el seu dret a prendre part en les 
proves si es personen en els llocs de celebració quan ja s'hagen iniciat aquelles o 
per la inassistència a aquestes, encara que siga per causes justificades. Tractant-se 
de proves de caràcter individual i successiu, el Tribunal podrà apreciar les causes 
al·legades i admetre l'aspirant, sempre que aquestes no hagen finalitzat i l'admissió 
no menyscabe el principi d'igualtat. 
 
 6.2. Dates d'examen. 
 La data de celebració del primer exercici es farà pública en el tauler d'edictes 
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del Servei de Recursos Humans i en la pàgina web. 
  
 En finalitzar cada exercici, el tribunal farà saber als/a les opositors/es el lloc i 
el moment d'iniciació del següent, amb 12 hores, almenys, d'antelació al 
començament d'aquest si es tracta del mateix exercici o, de quaranta-huit hores, si 
es tracta d'un de nou. 
 
Base setena  
 7. PROVES SELECTIVES. 
 Constaran dels següents exercicis, amb el caràcter i contingut que s'hi indica: 
  
 7.1. QÜESTIONARI DE CONEIXEMENTS. 
 Obligatori, eliminatori i qualificable de 0 a 10 punts. Per a superar l'exercici 
s'haurà d'obtenir un mínim de 5 punts. 
 Consistent a emplenar un qüestionari de 40 preguntes, amb 4 opcions de 
resposta cadascuna, de les quals només una serà vàlida, de dificultat adequada a la 
categoria de la plaça i que estaran relacionades amb les tasques (Annex I), 
coneixements i aptituds (Annex II) requerits per al desenvolupament del treball  propi 
del lloc. 
 Penalitzaran les respostes errònies.  
 El qüestionari podrà contenir, a més, preguntes de reserva, que els/les 
aspirants hauran de respondre perquè puguen ser valorades en substitució de les 
que, eventualment, el Tribunal poguera declarar invalidades per causes justificades. 
 
 7.2. SUPÒSIT PRÀCTIC. EXPRESSIÓ ESCRITA. 
 Obligatori, eliminatori i qualificable de 0 a 10 punts. Per a superar l'exercici 
s'haurà d'obtenir un mínim de 5 punts. 
 Consistent en les següents qüestions: 
 a) Una traducció. 
 b) Una correcció o una redacció d'un document administratiu. 
 
 7.3. ÀREA D'EXPRESSIÓ ORAL. 
 Obligatori, eliminatori i qualificable de 0 a 5 punts.  
 Consistent a demostrar el domini oral del valencià, així com les habilitats 
socials pròpies del perfil del lloc de treball. 
 
 7.4. ANONIMAT. 
 En la realització dels exercicis escrits s’haurà de garantir l'anonimat dels/de 
les aspirants. 
 
Base huitena  
 8. QUALIFICACIÓ DELS EXERCICIS. 
 8.1. Qualificació 
 La qualificació del supòsit pràctic s'adoptarà sumant l'atorgada pels diferents 
membres del tribunal i dividint el total pel nombre d'assistents d'aquell. Es 
menysprearan les dues puntuacions extremes, la major i la menor de les concedides 
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o, si escau, una de les que apareguen repetides com a tals, i això quan disten en 
més de dos punts de la més propera. 
 En aquells exercicis qualificables de zero a deu punts s'exigirà almenys la 
qualificació de cinc per a superar-los. 
 
 8.2. Publicitat. 
 Les qualificacions de cada exercici es faran públiques en el tauler d'edictes 
del Servei de Recursos Humans el mateix dia en què s'acorden. 
 
 8.3. Qualificació final. 
 La qualificació final serà la que resulte de la suma total de punts obtinguts en 
els diferents exercicis. 
 
 8.4. Igualtat en la qualificació. 
 En cas d'empat s'acudirà, per a dirimir-ho, a la major puntuació aconseguida 
en cadascun dels exercicis, que s'aplicaran successivament en l'ordre en el qual 
hagen sigut realitzats. Si continuara la igualtat i els/les aspirants empatats foren de 
diferent sexe, s'adjudicarà el lloc al sexe amb menor representació en la 
convocatòria, si l’hi haguera. Si els/les aspirants empatats foren del mateix sexe o no 
existira sexe amb inferior presència, l'empat es dirimirà atenent els cognoms dels/de 
les aspirants afectats/ades per aplicació de l'ordre alfabètic que s'iniciarà per la lletra 
“J”, determinada en el seu moment mitjançant sorteig celebrat a amb aquesta 
finalitat. 
 

Base novena  
 9. RELACIÓ D'APROVATS/ADES. 
 Una vegada resoltes les al·legacions i esmenes, si n’hi haguera, el Tribunal 
dictarà resolució fixant la relació definitiva d'aspirants, aprovada per ordre de 
puntuació. 
 
Base desena  
 10. INCIDÈNCIES.  
 El Tribunal queda facultat per a resoldre els dubtes que s’hi presenten i 
prendre els acords necessaris per al bon ordre de l'oposició en tot allò no previst en 
aquestes bases. 
 
Base onzena  
 11. FACULTAT DE LA TINENÇA D'ALCALDIA. 
 El senyor tinent d'alcalde de Recursos Humans, degudament facultat per a 
això, adoptarà les resolucions pertinents respecte a l'admissió d'aspirants, publicació 
d'anuncis i altres tràmits que procedisquen. 
 
Base dotzena  
 12. IMPUGNACIONS. 
 La convocatòria i les seues bases i tots aquells actes administratius que es 
deriven d’aquesta  i de les actuacions del Tribunal, podran ser impugnades pels/per  
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les interessats/ades en els casos i en la forma previstos en la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 Concretament, contra les actuacions del Tribunal, a partir de l'endemà a la 
seua publicació, els/les aspirants hi podran presentar: 
 - Durant dos dies hàbils, les reclamacions o al·legacions que estimen 
oportunes, que seran resoltes pel mateix tribunal, o 
 - Dins del termini d'un mes, recurs d'alçada, en general, contra els actes de 
tràmit que impliquen la impossibilitat de continuar en el procediment selectiu o 
produïsquen indefensió. Serà resolt per la Junta de Govern Local. 
 
Base tretzena.  
 13. LEGISLACIÓ APLICABLE. 
 En tot allò no previst en aquestes bases, s'estarà al que es disposa en el Reial 
decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic; en la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a 
la Reforma de la Funció Pública; en el Reial decret 364/95, de 10 de març, pel qual 
s'aprova el Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració de 
l'Estat; en la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat Valenciana, d'Ordenació i 
Gestió de la Funció Pública Valenciana; en el Decret 33/99, de 9 de març, del 
Govern Valencià; en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques; en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic i altra normativa que resulte d'aplicació.  
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ANNEX I 

   
 
FUNCIONS ESSENCIALS DEL LLOC DE TRADUCTOR/A   
 
 
1.- Traduir del castellà al valencià i viceversa tota classe de documents que li siguen 
encarregats per raó del servei. 
 
2.- Corregir textos elaborats en llengua valenciana. 
 
3.- Assessorar en matèria lingüística en l'àmbit de les seues competències. 
 
4.-Desenvolupar tasques d'informació sobre aspectes relatius a les seues 
competències. 
 
5.- Conèixer, observar i aplicar de manera permanent les normes i indicacions de 
seguretat i salut en el treball. 
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ANNEX II 
 

 
 
APTITUDS I CONEIXEMENTS BÀSICS REQUERITS DEL LLOC D E 
TRADUCTOR/A  
 
Tema 1 El municipi. Òrgans municipals i òrgans de govern. 
 
Tema 2 La funció pública local i la seua organització. 
 
Tema 3 L'acte administratiu. Concepte i elements. Fases del procediment 
administratiu general. 
 
Tema 4 La Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià. Principis generals. Àmbits d’ús. 
 
Tema 5 El Reglament de Normalització Lingüística de l’Ajuntament d’Elx. 
 
Tema 6 El valencià meridional. Característiques. 
 
Tema 7 El Parlar d’Elx. Característiques. 
 
Tema 8 El procés de codificació de la llengua. Les Normes de Castelló. L’AVL. 
 
Tema 9 La llengua com a fet social. Conceptes bàsics: llengües en contacte, 
bilingüisme, diglòssia i conflicte lingüístic. Normalització lingüística. 
 
Tema 10 El registre estàndard: concepte i models d’estandardització. El registre 
col·loquial. 
 
Tema 11 Morfologia i sintaxi: substantius i adjectius. L’article. Demostratius i 
possessius. 
 
Tema 12 Morfologia i sintaxi: preposicions, adverbis, conjuncions i interjeccions. 
 
Tema 13 Morfologia i sintaxi: pronoms personals forts i febles. 
 
Tema 14 Morfologia i sintaxi: pronoms relatius, interrogatius i exclamatius. 
 
Tema 15 Morfologia i sintaxi: el verb. Formes no personals. Perífrasis verbals. 
 
Tema 16 Formació de paraules. Derivació i composició. 
 
Tema 17 Tipus de lletra: redona, cursiva, versaletes i negreta.  
 
Tema 18 Els signes de puntuació. Abreviacions: abreviatures, sigles i símbols. 



 

(*) Tota referència continguda en aquesta convocatòria a persones de sexe masculí s'entendrà feta igualment a persones 
de sexe femení.  
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Tema 19 Criteris d’ús de majúscules i minúscules. Els tractaments protocol·laris. 
 
Tema 20 Onomàstica: antroponímia i toponímia. Criteris de traducció de noms, 
denominacions i topònims. 
 
Tema 21 El llenguatge administratiu valencià: drets i deures lingüístics. 
Característiques del llenguatge administratiu. El tractament personal. 
 
Tema 22 Els documents administratius: de l’administrat a l’Administració, de 
l’Administració a l’administrat i documents interns. 
 
Tema 23 La formació històrica del lèxic: substrat, superstrat i adstrat. 
 
Tema 24 Paraules patrimonials: cultismes i neologismes. 
 
Tema 25 Lèxic i semàntica: la sinonímia, l’antonímia, la hiponímia i els doblets 
lingüístics. 
 
Tema 26 Lèxic i semàntica: la fraseologia, les locucions, les frases fetes i els 
refranys. 
 
Tema 27 Criteris lingüístics de l’Administració de la Generalitat. La traducció 
assistida: Apertium, Salt, Softvalencià. 
 
Tema 28 La informàtica: xarxes, bancs de dades, traducció automàtica, tractament 
de textos. 
 
Tema 29  Salut Laboral: Llei 31/1995 de 8 de novembre, Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, RD 39/1997 de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevenció. 
 
Tema 30  II Pla d'Igualtat Municipal Ajuntament d'Elx. 
 
(http://www.elche.es/micrositios/recursos-humanos/cms/menu/plan-de-igualdad-
municipal/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  


