
 

 

 

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ  

Pel coneixement públic i als efectes pertinents, s’adjunten les Bases per constituir un Borsí de Netejadors/es, aprovades per la Junta 
de Govern Local en sessió celebrada dia 01-06-2017:   

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER CONSTITUIR  BORSÍ DE  PERSONAL DE NETEJA DE L’AJUNTAMENT, EDIFICIS 
I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

1.- NATURALESA I CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA 

Bases per la constitució d’un borsí d’aspirant de personal laboral de neteja en substitució per baixes, vacances....  

DENOMINACIÓ : Netejador/a. Laboral 

RETRIBUCIÓ : Les corresponents al lloc de feina 

FUNCIONS : Les especificades al catàleg de llocs de feina. 

 

2.- REQUISITS DELS ASPIRANTS 

Per ser admès a la realització de les proves selectives, els aspirants a la data d’expiració del termini per a la presentació d’instàncies, 
hauran de reunir els següents requisits: 

a. Tenir nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l’art. 57 de l’EBEP. 
b. Tenir complit els 16 anys d’edat i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa per a l’accés a l’ocupació pública. 
c. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració Pública o dels òrgans 

constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar en situació d’inhabilitació absoluta o especial per als 
empleats públics o càrrec públic per resolució judicial, per a l’accés a funcions similars a les que haurà de desenvolupar. 

d. Tenir la capacitat funcional necessària per al desenvolupament de les tasques objecte del contracte. 
e. En el cas d’ésser nacional d’un altre estat, no estar en situació d’inhabilitació o equivalent ni haver estat sancionat 

disciplinàriament en el seu Estat, en els mateixos termes que impedeixin l’accés a l’ocupació pública. 
f. Estar en possesió del títol de certificat d’estudis primaris o equivalent. 

Abans de la signatura del contracte, l’interessat ha de fer constar que no realitza cap altra activitat en cap lloc  del sector públic 
delimitat per l’art. 1 de la Llei 53/1984 i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat.  En cas de realitzar alguna activitat 
privada ha de declarar-la en el termini de deu dies des de la signatura del contracte, per què la Corporació pugui adoptar l’acord de 
compatibilitat o incompatibilitat. 

3.- SISTEMA SELECTIU     

El procés de selecció s'ha de dur a terme mitjançant concurs. 

FASE DE CONCURS  

A) VALORACIÓ CURRICULUM VITAE 

1.- ESTUDIS  

a) Estar en possesió del Títol de ESO (Ensenyança Secundaria Obligatòria), 2 punts. 

b) Estar en possessió del Títol de Batxiller, 4 punts. 

No se sumaran ambdós. 



2.- EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL  

a) Per cada any complet de serveis prestats i reconeguts en places de netejadora a l’Administració pública: 0,05 punt per mes 
treballat amb un màxim de 5 punts. 
S’ha d’acreditar mitjançant certificat de l’administració pública. 
 
b)  Per cada any complet de serveis prestats i reconeguts en places de netejadora a l’empresa privada: 0,02 punts per mes treballat 
amb un màxim de 2,5 punts. 
S’ha d’acreditar mitjançant certificat de l’entitat privada i vida laboral. 
 
3.- CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA 
 
Valoració de coneixements de llengua catalana. 
 
- Nivell A2: 1 punt 
- Nivell B1: 2 punts 
- Nivell B2 o equivalent (B): 3 punts 
- Nivell C1 o equivalent (C): 4 punts 
- Nivell C2 o equivalent (D): 5 punts 
- Nivell LA o equivalent (E): 1 punt 
 
Es valoraran els certificats expedits per l’EBAP, els expedits o homologats per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, els 
expedits per l’Escola Oficial d’Idiomes, i també els certificats reconeguts d’acord amb la normativa autonòmica. Només es valorarà 
el certificat de nivell més alt, a excepció de si també s’acredita el nivell LA (certificat de Llenguatge Administratiu), la puntuació 
del qual se sumarà a l’altre nivell de català més alt acreditat.  
 
4.- PER CÀRREGUES FAMILIARS: 
 
- Per família nombrosa: 1 punt. 
- Per dos fills menors: 0,50 punts. 
- Per un fill menor: 0,25 punt. 
 
5.- SITUACIÓ LABORAL: 
 
Estar en situació d’atur: 2 punts. 
 

4.- PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES  

A) Les instàncies per a prendre part en aquesta convocatòria, en la que els aspirants hauran de declarar baix la seva 
responsabilitat que reuneixen tots els requisits exigits a la base segona, es dirigiran al  Batle - President de la Corporació i 
es presentaran al Registre General d’aquest Ajuntament en hores d’oficina en un termini de deu dies naturals des de la 
publicació d’aquest anunci al BOIB. Les bases s’hauran de publicat també a la pàgina web de l’Ajuntament. 
A més les persones interessades han d’adjuntar la següent documentació: 
- Fotocòpia del DNI. 
- Còpia compulsada del títol exigit als requisits. 
-Documents acreditatius justificatius del mèrits al·legats de l’experiència professional i dels coneixements de llengua 
catalana, mitjançant original o còpia compulsada, i documents acreditatius de les càrregues familiars i la situació laboral. 
B) Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el Batle - President dictarà resolució en el termini màxim de cinc dies 
naturals, aprovant la llista d’admesos i exclosos, explicant els motius en el cas d’exclusió. En cas de què hi hagi 
reclamacions, aquestes es resoldran per la Batllia, aprovant la llista definitiva. 
C) 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. 

5.- TRIBUNAL QUALIFICADOR 

El Tribunal Qualificador es constituirà per Decret de Batlia. 

El Tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris pel bon ordre del procés selectiu. 

6.- FINALITZACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU 

1.- Acabada la selecció, el Tribunal publicarà la relació de les puntuacions atorgades, que comprendrà la proposta de borsí. 

2.- Els aspirants seleccionats hauran de presentar, dins el termini de tres dies següents a l’exposició a la pàgina web de l’Ajuntament 

de la llista de les puntuacions obtingudes, els documents acreditatius de que reuneixen els requisits establerts a la base segona. 

 

 

 DISPOSICIÓ ADICIONAL PRIMERA: 



 
 En el supòsit de què l’aspirant proposat no reunís els requisits establerts a la base segona o no presentàs la documentació 
acreditativa dins el termini indicat a la base sisena, no podrà ésser contractat. En aquest cas, l’Ajuntament  nomenarà aquell aspirant 
declarat apte que segueixi en ordre de puntuació al proposat. Aquest procediment també es podrà dur a terme en cas de renúncia 
voluntària, malaltia o baixa del seleccionat.      
En cas de què comunicada a un integrant d’aquesta borsa l’existència de la vacant, aquest no manifesti per escrit registrat d’entrada 
a l’Ajuntament, la seva voluntat d’ocupar la mateixa dins el termini màxim de cinc dies hàbils, comptats a partir del dia següent 
hàbil al de la recepció de la corresponent comunicació municipal, se’l donarà per dessistit, passant a ocupar el darrer lloc de la borsa 
i ocupant el seu lloc el següent de la llista. La renúncia expressa també implicarà el seguiment d’aquest procediment.  
En tot cas, l’existència de la borsa de treball, no enerva la potestat de l’Ajuntament de convocar un nou procés selectiu per cobrir la 
possible vacant. 
 
 
      DISPOSICIÓ ADICIONAL SEGONA: 
 
 Aquest borsí estarà en vigor fins que l’Ajuntament declari expressament la seva extinció. 
      

DISPOSICIÓ ADICIONAL TERCERA: 
 
Queden derogats tots els borsins existents amb anterioritat. 

 
 
 EL BATLE-PRESIDENT 
 
 
 
    
  Sgt: Nicolau Canyelles.                            
                                                                                                                   Santa Maria del Camí, 02-06-2017. 
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