
EXPEDIENT NUM. 403/2019

BASES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN PEÓ DE NETEJA VIÀRIA.

PRIMER.- OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES

Lloc: Peó de Neteja viària

Funció: aquelles derivades del lloc de peó de neteja viària

Relació: Contracte laboral de durada determinada a temps parcial (26h), amb possibilitat
d’ampliació del nombre d’hores segons necessitats del servei

Durada del contracte: 6 mesos

Període de prova: 30 dies

Jornada Laboral: Dijous a Diumenge, de 7 a 13.30h

Retribució: Segons conveni aplicable.

Titulació mínima requerida: Els aspirants hauran de disposar del Graduat Escolar 

SEGON.- CONVOCATÒRIA.

Publicitat: La convocatòria es publicarà en les oficines de l'empresa municipal, el Tauler
d'Edictes municipal, Oficines Municipals de l'Agència de Desenvolupament Local, seu
electrònica de la pàgina web municipal.

Sol·licituds: Es presentarà la corresponent sol·licitud en les Oficines de l'empresa (Plaça
del Mercat nº 6), en horari de 9 a 14h, acompanyant la següent documentació: 

 Curriculum Vitae i 
 Justificació dels mèrits al·legats, acompanyant els documents acreditatius.

Termini: Les sol·licituds es presentaran fins el dia 15 de Març de 2019.

TERCER.- PROCEDIMENT DE SELECCIÓ.

El procediment de selecció consistirà de dues fases, on la primera serà una fase de
concurs de mèrits, i la segona una entrevista.

1) MÈRITS AVALUABLES:

-Altres titulacions acadèmiques diferents, sempre que estiguen relacionades amb les
tasques a exercir: Fins a un màxim d'un punt, en atenció al rang acadèmic de la titulació i
del grau de relació que tinga amb les tasques a exercir.
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Puntuació màxima d'aquest apartat: 1 punt.

-Serveis prestats. 
Els serveis prestats com a Peó de Neteja viària o tasques similars es valoraran per cada
mes complet treballat, de la següent manera: 0,15 punts/mes. 

Nota: El mes complet treballat se suposa a jornada completa. Per a jornades inferiors, es
calcularà la part proporcional.

Puntuació màxima d'aquest apartat: 4 punts.

Aquests serveis s'acreditaran exclusivament mitjançant certificat o còpia de contractes
laborals i Informe de Vida Laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat
Social.

-Cursos de formació o perfeccionament impartits per centres o organismes reconeguts:
Per cada curs directament relacionat amb el lloc de treball:

De durada fins a 20 hores lectives: 0,20 punts.
De durada de 21 a 50 hores lectives: 0,30 punts.
De durada de 51 a 75 hores lectives: 0,50 punts.
De durada de 76 a 100 hores lectives: 1,00 punts.
De durada de 101 a 150 hores lectives: 1,25 punts.
De durada de 151 a 200 hores lectives: 1,75 punts.

Puntuació màxima d'aquest apartat: 2 punts.

-Coneixement de valencià (acreditat per la possessió del certificat expedit o homologat
per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià):

Coneixements orals: 0,25 punts.
Grau Elemental: 0,50 punts.
Grau Mitjà: 0,75 punts.
Grau Superior: 1,00 punts.

En cas de tenir diverses certificacions, únicament es valorarà la de màxima puntuació.

- Carnets de conducció de vehicles: 

Carnet tipus B: 0,50 punts.
Altres categories superiors: 0,25 punts per cadascuna.

Puntuació màxima d'aquest apartat: 1 punt.

- Antiguitat com a demandant d'ocupació en LABORA en els últims dos anys des de la
data de la sol·licitud: 0,25 punts per cada 3 mesos en aquesta situació.

Puntuació màxima d'aquest apartat: 1 punt.
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Puntuació màxima de la fase de mèrits: 10 punts

D’aquesta primera fase de concurs de mèrits s’extraurà una llista de persones admeses i
excloses. Per poder accedir a aquest llistat de persones admeses, que possibilitarà
accedir a la segon fase del procés selectiu, caldrà haver obtingut una puntuació mínima
de 4 punts en aquesta primera fase.

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES A LA FASE D’ENTREVISTA.
TERMINI PER A ESMENAR

Les llistes provisionals de sol·licituds de persones admeses i excloses, seran exposades
en les oficines de l'empresa municipal, el Tauler d'Edictes municipal, Oficines Municipals
de l'Agència de Desenvolupament Local, seu electrònica de la pàgina web municipal, per
a la seua esmena, correcció d'omissions o errors.

El termini de reclamacions i/o esmenes, contra les llistes provisionals serà de 3 dies
hàbils elevant-se a definitives les llistes provisionals, i sent eliminats/des definitivament
del procés selectiu qui no haja presentat reclamació contra les llistes provisionals
acreditant documentalment el compliment dels requisits de la convocatòria, o esmenant
les causes d'exclusió.

2) ENTREVISTA: Per tal de verificar la idoneïtat dels aspirants per a la cobertura del lloc,
establint, entre altres, els següents a avaluar: adequació al lloc, actitud, aptitud i
disponibilitat. 

Puntuació màxima de la fase d’entrevista: 5 punts

QUART.- COMISSIÓ DE VALORACIÓ.

Estarà compost pels següents membres:

President: Conseller Delegat, el qual podrà delegar en el Gerent.

Vocals: 
Regidor Delegat de l’Àrea, o persona en qui delegue.
Responsable del servei de l’empresa municipal, o persona en qui delegue.

Secretària: Agent de Desenvolupament Local de l'Ajuntament d'Ondara (amb veu i sense
vot).

CINQUÈ.- RESULTATS.

La puntuació obtinguda serà la suma total de les dues fases (concurs de mèrits i
entrevista), i serà la que determinarà l'ordre definitiu dels aspirants. En cas de produir-se
un empat de puntuació entre candidats al final del procediment de selecció, a efectes
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d’ordenar el llistat es tindran en compte l’aplicació dels següents criteris de forma
successiva:

1. la nota total de l’apartat de mèrits
2. la nota total de l’apartat de l’entrevista
3. puntuació acumulada a l’apartat de «serveis prestats»

Una vegada coberta aquesta vacant, i durant el mateix període de vigència (6 mesos),
la resta de persones candidates quedaran dins d’un llistat de disponibilitat per oferir

qualsevol altra vacant segons les necessitats de l’empresa.
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