
 

 
BASES ESPECIFIQUES PER A LA CONSTITUCIÓ D’UN BORSI DE LA 
CATEGORIA DE TREBALLADOR/A  FAMILIAR, PEL SISTEMA DE 
CONCURS, AMB CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DE 
L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMI. 
 
L'art. 23.2 de la Constitució disposa que tots els ciutadans tenen dret d’accedir  
en condicions d’igualtat a les funcions i als càrrecs públics, amb els requisits que 
les lleis assenyalin. 
 
Primera.- Objecte de la convocatòria 
 
L’objecte de la present convocatòria és la creació, pel procediment de concurs de 
mèrits, d’un borsí de la categoria de Treballador/a Familiar, laboral temporal  
d’aquest Ajuntament. 
Aquestes bases i el procediment de selecció es regiran de conformitat amb els 
termes establerts a l’Estatut dels Treballadors, la Llei 7/2007, de  d’abril de 
l’Estatut Bàsic de l’Ocupació Pública, la Llei 3/2007 de 27 de març de la funció 
Pública de la CAIB i demés legislació aplicable. 
 
Segona.- Requisits dels aspirants 
      
Per prendre part a la convocatòria es requereix els següents requisits: 
 
a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici de l’establert a l’art. 57 de la 
Llei 7/2007 
b) Tenir 16 anys complerts i no excedir, si escau a l’edat màxima de jubilació 
forçosa. 
c) Posseir la capacitat funcional,física i psíquica pel desenvolupament de les 
tasques. 
d) Coneixement de la llengua catalana a nivell oral. 
e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les 
Administracions Públiques ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions 
públiques, de conformitat amb l’establer a l’article 56. 1 d) de la Llei 7/2007  
f) Estar en possessió d’algun dels següents títols o estar en condicions d’obtenir-
lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds: 
 

- Títol  d’auxiliar  d’Ajuda a domicili o Treballador Familiar que hagin 
acreditat 450 hores de formació (segons article 15.5 de l’ordre de la 
Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears de 2 
d’octubre de 2000, modificada per l’ordre de 18 de setembre de 2001, que 
regula la prestació del Servei d’ajuda a domicili en la CAIB) 
- Títol professional d’atenció socio- sanitària  a persones dependents. 
- Títol professional d’atenció socio- sanitària a persones  a domicili. 
- Tècnic/a en atenció socio- sanitària (Formació professional de grau mitjà) 
- Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència (Formació 
professional de grau mitjà)   

    
g) Permís de conduir classe B i vehicle propi . 
 



 

      
Tercera- Presentació d’instàncies. 
 
Les sol·licituds per participar seran presentades en el Registre General d’aquest 
Ajuntament situat a la Plaça de la Vila núm. 1 en horari de 9h. a 14 h. en el termini 
de 7 dies naturals, comptats  de l’endemà  de la publicació de l’anunci pertinent a 
un dels diaris de major circulació a la província.  
 
Les instàncies es podran presentar també en la forma que indica l’article 38.4 de 
la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. En aquest supòsit, l’aspirant haurà de 
comunicar immediatament aquest fet via fax al 971140337 o mail a 
secretaria@ajsantamariadelcami.net, acreditant haver presentat la sol·licitud en la 
que figuri el segell oficial  d’entrada amb indicació de la data. No s’admetran les 
sol·licituds presentades fora d’aquest termini les quals s’arxivaran. 
 
Per ésser admesos i prendre part en el procés selectiu del borsí requerirà que els 
aspirants manifestin a la instància que reuneixen totes i cadascuna de les 
condicions exigides en la base segona adjuntant a dita instància, un currículum, 
còpia compulsada de DNI, títol acadèmic i  del permís de conduir. 
 
A més hauran d’acompanyar a la seva instància els justificants, originals o 
fotocòpies compulsades, dels mèrits a avaluar a la fase de concurs. Els mèrits 
adduïts i no justificats pels  aspirants en la forma indicada, no seran valorats. 
 
 
Quarta- Admissió dels aspirants 
 
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, El Batle  dictarà Resolució en el 
termini màxim de 5 dies naturals, aprovant la llista d’ admesos i exclosos, 
explicant els motius en el cas de la seva exclusió. 
 
L'esmentada Resolució es publicarà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, donant 
en el seu cas, un termini de 3 dies hàbils  per poder subsanar el defecte que hagi 
motivat l'exclusió.  
 
En cas de què hi hagi reclamacions, aquestes es resoldran per la Batllia, aprovant 
la llista definitiva, que es farà pública igualment al tauler d'edictes de l'Ajuntament. 
 
En cas de què no hi hagi reclamacions a la llista provisional, s'entendrà aquesta 
elevada a definitiva sense necessitat de nova resolució ni publicació.  
 
A la mateixa Resolució el Batle determinarà la data, el lloc i l'hora de celebració 
de les proves, havent-se de presentar els aspirants el dia assenyalat provists del 
D.N.I.    
 
 
 
 
 



 

Cinquena- Tribunal qualificador 
 
El tribunal qualificador estarà format pels següents membres : 

-President: Un funcionari  o personal laboral fix que compleixin els requisits i 
principis d’especialització exigits per poder actuar com a membres. 
-Vocals: dos funcionaris o personal laboral que compleixin els requisits i 
principis d’especialització exigits per poder actuar com a membres.  
-Secretari: el de la Corporació, que actuarà sense vot. 

 
Podran designar-se suplents per a tots ells. El Tribunal podrà designar els 
assessors que estimin convenients, que podran actuar amb veu, però sense vot.   
           
L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal se substanciarà d'acord amb el 
que disposen els arts. 28 i 29 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre. 
El tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els 
acords necessaris pel bon ordre del procés selectiu. 
 
 
Sisena- Desenvolupament: 
      
Es desglossarà en les següents fases:  
 
1- Fase de concurs. 
2- Entrevista personal. 
 
1) Fase de concurs: Es valoraran els següents mèrits, d'acord amb la següent 
puntuació: 
 

a) EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL ( puntuació màxima: 15 punts) 
 
-Servei prestat a l’administració pública desenvolupant  les mateixes 
funcions o tasques a la plaça que s’ofereix: 0,10 punts per mes complet, 
fins a un màxim de 10 punts.  En cas de contractes a temps parcial, la 
puntuació se prorratejarà. 
 
-Serveis prestats a persones, empreses o fundacions privades 
desenvolupant les mateixes funcions o tasques a la de la plaça que s’ 
ofereix: 0,05 punts per mes complet , fins a un màxim de 5 punts. En 
contractes a temps parcial, la puntuació se prorratejarà. 

 
 
La forma d’acreditar els serveis prestats  a una administració pública serà 
mitjançant un certificat expedit  per l’administració corresponent en el que 
s’especifiqui el tipus de servei prestat i la naturalesa  de la vinculació. 
 
La forma d’acreditar els serveis prestats en el sector privat serà mitjançant un 
certificat d’empresa, amb indicacions de la data d’alta i baixa, categoria 
professional, tipus de contracte  i funcions desenvolupades més el certificat de 
vida laboral emès per l’INSS. 
 



 

Excepcionalment, en el supòsit  d’extinció  de l’empresa en la que se prestaren 
els serveis, s’aportarà la documentació original o fotocopia degudament 
compulsada amb l’original que justifiquin les dades indicades anteriorment. 
 
 

b) FORMACIÓ REGLADA ( Puntuació màxima: 2 punts) 
 
-Baxillerat o formació professional de grau superior: 0,20 punts 
-Diplomatura universitaria: 0,80 punts 
-Llicenciatura o grau universitari: 1 punts. 

 
No es valoraran de forma acumulativa. 
      
 
 

c) FORMACIÓ NO REGLADA ( Puntuació màxima: 8 punts) 
 
Per cada curs  d’especialització o postgrau realitzat per universitats, escoles 
universitàries o col·legis professionals amb relació directa amb les funcions 
corresponents al lloc de treball o amb l’administració local 1.5 punts ( màxim 2 
punts) 
 
 -Cursos, jornades, seminaris etc. relacionats amb l'objecte de la plaça 
convocada i realitzats en centres oficials , acreditat  mitjançant certificat, títol o 
diploma de l’organisme corresponent 
 
 

 Es puntuaran en la forma següent: 
Nº hores 
lectives 

punts 
aprofitament 

10 0,150 
15 0, 225 
20 0,230 
25 0,375 
30 0,450 
35 0,525 
40 a 80 0,888 
80 a 120 1,480 
120 a 200 2,368 
200 ò més 4,440 

   
 
 
En cas que els certificats no n’expressin les hores sinó els crèdits que 
representen, cada crèdit serà comptabilitzat com a 10 hores de curs. 
No podran ser valorats en aquest apartat cursos, jornades o seminaris que ja 
s’hagin  valorat com a requisits de titulació dels aspirants o en altres apartats. 
     
 
 



 

 
 

2) Entrevista Personal: Versarà sobre la pràctica de les funcions a desenvolupar  i 
aptituds personals per ocupar el lloc de feina: es puntuarà màxim 5 punts 
 
Aquesta entrevista es realitzarà en llengua catalana i servirà com a acreditació 
del requisit d) de la base Segona.  
 
        
La puntuació final del procés selectiu vendrà determinada per la suma de les 
puntuacions obtingudes d’acord amb el que s’ha expressat anteriorment, 
relacionant-se els candidats que han d’integrar el borsí de treball, per ordre de 
puntuació obtinguda (de major a menor) en aquesta selecció. 
   
  
Setena –BORSA DE TREBALL 
Se crea una borsa de treball amb els aspirants admesos , ocupant els llocs 
d’aquesta borsa per ordre de major puntuació, per  proveir de forma  temporal les 
vacants o baixes que s’hagin de cobrir. 
L’ordre d’oferta d’incorporació seguirà estrictament el de la puntuació a l’apartat           
a), seguit del b) i  del c) . Si persisteix l’empat es resoldrà per sorteig. 
 
Acabada la selecció, el Tribunal publicarà la relació de les puntuacions atorgades, 
constituint-se el Borsí de treball per ordre de major a menor puntuació obtinguda 
pels candidats i elevant-se a la Batlia per a la seva aprovació.  
 
Els integrants d’aquest Borsí de treball hauran de presentar, dins el termini dels 
deu dies següents a l'exposició al tauler d'edictes de l'Ajuntament de la llista de 
les puntuacions obtingudes, els documents acreditatius de que reuneixen els 
requisits establerts a la Base segona.  
 
En el moment abans de la firma del corresponent contracte, la persona 
interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap 
activitat  en el sector  públic delimitat per l’article 1 de la Llei 53/1984 i que no 
percep pensió de jubilació, retir o orfandat. Si realitza  alguna activitat privada, 
inclosa la de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies 
naturals, per tal que la corporació acordi  la declaració de compatibilitat o 
incompatibilitat. 
    
DISPOSICIÓ ADICIONAL PRIMERA. 
 
En el supòsit de què els aspirants proposats no reunissin els requisits 
establerts a la base segona o no presentessin la documentació acreditativa 
dins el termini indicat a la base tercera, no podran ésser inclosos al borsí de 
treball. En aquest cas, ocuparà el seu lloc el següent de la llista, per ordre de 
puntuació. En cas que sigui necessari contractar més personal en funció de les 
necessitats del servei, l’Ajuntament podrà optar per acudir a aquest borsí de 
feina o bé per convocar la plaça corresponent. 
 
En cas de què no es pugui incorporar un candidat al moment de l’oferta,  



 

 
 
passarà a ocupar el darrer lloc de la llista i la plaça s’oferirà al següent en ordre 
de puntuació.  
Aquest Borsí anul.larà els existents amb anterioritat. 
   


