ANUNCI
Aquest Ajuntament de la Torre de Capdella a la contractació d’un operari de manteniment
de serveis municipals varis especialitat electricitat/mecànica, per començar al mes de gener
de 2018. Per tot això es convoca el concurs de mèrits per la selecció de personal que es
regirà per les següents bases:

BASES PER LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN OPERARI DE MANTENIMENT
DELS SERVEIS MUNICIPALS, especialitat electricitat/mecànica
1- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA: és objecte de la convocatòria la provisió pel sistema
de concurs de mèrits d’un lloc de treball d’operari de manteniment de serveis
municipals varis especialitat en electricitat/mecànica, en règim de contractació laboral
temporal per durada determinada. La plaça està dotada amb una remuneració mensual
bruta segons salari base de 1068 € els sis primers mesos, passant a 1256 € (en cas de
superar el període de prova) els sis mesos següents, com operari de manteniment de
segona. El tipus de contractació és laboral, de durada determinada, renovable, i li serà
aplicable el conveni de la construcció, i en qüestió d’horaris, vacances, etc, els que ho
siguin de l’Ajuntament, i sempre supeditats als interessos públics i les necessitats del servei.
La jornada laboral, mentre l’Ajuntament no acordi el contrari, serà de 40 hores setmanals, i
horari de treball serà la prevista per la brigada de l’ajuntament. Les tasques a realitzar pel
titular de la plaça seran les d’operari dels serveis municipals establerts o que pugui establir
la corporació: principalment serveis d’electricitat, mecànica i altres com serveis
d’abastament d’aigua, clavegueram, enllumenat públic, manteniment de les infraestructures
viàries municipals.

2.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS: Per a ser admesos al concurs, els aspirants hauran
de reunir els següents requisits (article 135 TRRL):
a) Ser espanyol.
b) Tenir complerts els 18 anys d’edat i no excedir d’aquella edat en que faltin menys de 10
anys per la jubilació forçosa per edat, determinada per la legislació bàsica en matèria de
Funció Pública, referits ambdós límits a la data en què es compleixi el termini de
presentació d’instàncies.
c) Tenir el títol de certificat d’escolaritat o equivalent.
d) No patir malaltia ni defecte físic que l’impedeixi el normal desenvolupament de les
funcions a realitzar.
e) No trobar-se incorregut en causa d’incapacitat específica conforme les lleis.

f) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari del servei a l’Estat, a les
Comunitats Autònomes o a les Entitats Locals, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de
funcions públiques.
g) Per imperatiu de les funcions a realitzar i de les característiques d’aquest municipi, amb
19 nuclis de població, l’aspirant haurà d’estar en possessió del permís de conduir i
preferiblement, permís de conduir camions vigent, o en procés d’obtenció (acreditat).
h) Disponibilitat per treballar fora de l’horari previst per condicions de treball de l’actual
plantilla
Tots els requisits els haurà de complir l’aspirant en el moment de finalitzar el termini de
presentació d’instàncies.

3.- SOL·LICITUDS.- Les instàncies-sol·licituds per a prendre part al concurs de mèrits en
que els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes les condicions que s’exigeixen
en la Base Segona, acompanyades de la documentació acreditativa de la titulació i de la
justificativa dels mèrits al·legats per a la seva valoració, degudament autenticades, d’acord
amb els barems del concurs, es dirigiran al senyor Alcalde-President i es presentaran a la
Secretaria Municipal durant els quinze dies naturals següents a la publicació, en el taulell
d’anuncis de la Corporació, d’aquesta convocatòria, segons model que s’adjunta com a
“annex I” a aquestes Bases.
Les dades aportades en aquesta selecció de personal estaran sota la protecció de la Llei
15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal.

4.- COMISSIÓ QUALIFICADORA.- La Comissió Qualificadora efectuarà la selecció de
personal, i estarà composada per:




President, el de la corporació o membre en qui delegui
Vocals: Dos representants de l’equip de govern, un representant de cada un dels
grups de la oposició
Secretària: La de la corporació, que tindrà veu sense dret a vot.

L’ordre de puntuació definitiva, vindrà determinat per la suma de les puntuacions obtingudes
en la valoració de cadascun del mèrits acreditats.

5.- BAREM DE MÈRITS.- La valoració dels mèrits del concurs es realitzarà de conformitat
amb el següent barem:

 Mèrits preferents:
a) Per haver desenvolupat funcions relacionades amb el lloc de treball objecte de la
convocatòria en aquesta o en altres administracions públiques: fins a 2 punts
b) Per coneixença del terme municipal, dels diferents nuclis i serveis, o acreditant la
residència habitual: fins a 3 punts
c) Per estar en possessió de carnets de conduir: 0.1 punts per cada carnet superior a
l’exigit.
d) Per titulacions d’electricitat, instal·lacions elèctriques, mecànica en mòduls de grau
mitjà o superior: fins 5 punts (amb titulació acreditada).
 Entrevista personal a criteri de la comissió qualificadora: fins a 10 punts.

6.- INCIDENCIES.- La Comissió Qualificadora queda facultada per a resoldre els dubtes
que es presentin i prendre els acords necessaris pel bon ordre i desenvolupament del
concurs en tot el que no es preveu en les Bases.
7.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I NOMENAMENT.- L’aspirant proposat presentarà en
la Secretaria de la Corporació, dins el termini de 10 dies a partir de la notificació, els
documents acreditatius de les condicions que per a prendre part al concurs es demanen a la
base segona i que són:
-

Fotocòpia autenticada del DNI
Copia autenticada del certificat d’escolaritat o equivalent.
Declaració jurada de no trobar-se incurs en causa d’incapacitat o incompatibilitat.
Certificació oficial acreditativa de no patir malaltia o defecte físic que impedeixi el
normal exercici de la funció.
Còpia autenticada del permís de conduir.

La Torre de Capdella, 27 de novembre de 2017

L’Alcalde

Josep Maria Dalmau Gil

ANNEX
En/na ___________________ amb DNI/NIE _____________ amb domicili a
______________________________________________
DECLARO,
Que compleixo tots els requisits següents1:

 No tinc cap incompatibilitat per desenvolupar les tasques del lloc de treball
 He treballat anteriorment en aquesta entitat
 He treballat anteriorment en un organisme depenent d’aquesta entitat o en
alguna altra institució pública2_____________________

 Tinc el permís de conduir3__________________________________
 Tinc disponibilitat horària
La Torre de Capdella, ______ de _____________ de 2017

Signatura,

1. Marqueu amb una creu la casella que compliu
2. Indiqueu en quina
3. Indiqueu tots els permisos de conducció que teniu

