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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A la FORMACIÓ D'UNA 

BORSA D'OPERARI MULTISERVEIS DE L'EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS  

PÚBLICS D’ALMUSSAFES S.L 

 

PRIMER.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

 

És objecte de la present convocatòria la realització d'un procés selectiu, pel sistema 

de concurs de mèrits, per a integrar una borsa ordenada de treball a fi de cobrir,   les 

necessitats temporals que puguen produir-se i, per a la promoció d'un lloc de treball com 

a OPERARI/A MULTISERVEIS, segons es detalla en les funcions que següents, 

dotades amb les retribucions que corresponguen conforme a la legislació vigent, 

conveni col·lectiu d'aplicació. 

 

La present borsa és per a la contractació de personal laboral de caràcter 

temporal. 

 

Aquesta borsa de treball substituirà a qualsevol altra existent, i romandrà vigent 

fins al seu esgotament o aprovació d'una nova. 

 

La convocatòria i les bases es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament 

d'Almussafes i en el seu lloc web. Els successius anuncis es publicaràn en els 

mateixos mitjans. 

 

SEGONA.-CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL OFERTAT. 

 

A) La persona seleccionada estarà encarregada de: (a títol informatiu, sense 

que supose nombroses clausus de funcions) tasques que s'executen amb 

un alt grau de dependència, clarament establides, amb instruccions 

específiques. Poden requerir preferentment esforç físic, amb escassa 

formació o coneixements molt elementals que ocasionalment poden 

necessitar d'un xicotet període d'adaptació. 
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Funcions: 

• Neteja i desinfecció d'edificis i instal·lacions municipals 

• Neteja de jardins i parcs. 

• Xicotets treballs de pintura i manteniment en edificis i instal·lacions 

municipals 

• Fer els treballs concrets de reparació de les instal·lacions de llanterneria i 

climatització dels edificis públics municipals, sota la supervisió i direcció de 

l'Oficial de 1a. 

• Qualsevol altre tipus de treballs propis dels i les operaris multiserveis. 

 

B) Els treballs es faran amb dependència de la direcció de l'empresa i/o dels 

serveis tècnics municipals. 

 

C) Contractació: la contractació derivada de la presenta borsa s'ajustarà a la 

normativa vigent en el moment de la seua execució i a les necessitats de 

l'empresa, sent mitjançant contracte laboral temporal amb jornada completa 

o parcial, segons la necessitat que motive la seua contractació. 

 

La concreció dels dies i jornada es realitzaran per l'empresa en base les 

necessitats del servei, en el moment de formalitzar el contracte. 

 

D) SALARI: Les retribucions salarials seran les establides en el conveni 

col·lectiu d'aplicació. 

 

E) INICI DEL CONTRACTE DE TREBALL: L'inici de la relació laboral serà fixat 

per l'empresa en funció de les necessitats del servei,  i una vegada conclòs 

tot el procés de selecció. 

 

TERCERA.- NORMATIVA D'APLICACIÓ 
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El procés selectiu se subjectarà, en tot el no expressament previst en les 

presents Bases, a l'Estatut dels Treballadors R.D. Leg 2/2015 de 23 d'octubre i en la 

normativa de la funció pública que li siga aplicable, encara amb caràcter subsidiari. 

 

QUARTA.- REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS ASPIRANTS 

 

Per a poder prendre part en la realització de les proves selectives, els aspirants 

hauran de reunir, en la data en què concloga el termini de presentació d'instàncies, 

els següents requisits: 

 

•  a) Tindre residència legal a Espanya. 

 

• b) Posseir la capacitat funcional per al compliment de les tasques. 

 

• c) Tindre complit els setze anys i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima 

de jubilació forçosa. 

 

• d) Estar en possessió del certificat d'escolarització o equivalent, o en 

condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació 

d'instàncies. L'equivalència haurà de ser aportada per l'aspirant mitjançant 

certificació expedida a aquest efecte per l'Administració competent. 

 

• e) No trobar-se inhabilitat/da per sentència ferma o com a conseqüència 

d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent, per a exercir 

funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén 

accedir. Tractant-se de persones nacionals d'altres Estats, no trobar-se 

inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària 

o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu Estat l'accés a 

l'ocupació pública. 

 

• f) Permís de conduir B 
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CINQUENA.- IGUALTAT DE CONDICIONS 

 

D'acord amb el que s'estableix en l'article 59 del Reial decret legislatiu 5/2015, 

de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, 

en concordança amb el que es preveu en el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 

novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de Drets de les Persones 

amb Discapacitat i de la seua Inclusió Social, en les presents proves seran admeses 

les persones amb discapacitat en igualtat de condicions que els altres aspirants. Els 

aspirants discapacitats hauran de presentar certificació expedida per l'òrgan 

competent de la Comunitat Autònoma o de l'Administració de l'Estat, que acrediten tal 

condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a la plaça 

objecte de la present convocatòria. 

 

El tribunal establirà, per a les persones amb discapacitat que així ho sol·liciten, 

les adaptacions possibles, de temps i mitjans, per a la realització de prova. A aquest 

efecte els interessats hauran de presentar la petició corresponent en la sol·licitud de 

participació en la convocatòria. 

 

SEXTA.- INSTÀNCIES I ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS 

 

6.1.- Les instàncies sol·licitant prendre part en el present procés selectiu 

hauran d'estar degudament emplenades, segons el model que s'adjunta com a annex 

II a les presents bases. Els aspirants manifestaran que reuneixen totes i cadascuna 

de les condicions i requisits exigits en les Base Quarta, referides al dia en què 

concloga el termini de presentació d'instàncies, es dirigiran al President del Consell 

d'Administració de l'empresa, havent-se de presentar, de manera presencial, davant 

el personal administratiu designat per l'empresa, en les oficines de l'empresa Edifici 

Centre Salut 2n Planta, en horari de 10h a 13h dins del termini de l'1 de juliol fins al 

15 de juliol inclòs en dies hàbils, comptats a partir del següent de la publicació de la 

convocatòria. 

 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7df2db1c&producto_inicial=P&anchor=ART.59
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7dd37568&producto_inicial=P
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 6.2.- Acabat el termini de presentació d'instàncies, el Consell d'Administració 

dictarà resolució, declarant aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i 

exclosos, que es publicarà en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el seu lloc 

web, amb indicació de les causes d'exclusió, així com el termini d'esmena de defectes 

i presentació de reclamacions que es concedeix als aspirants exclosos, que serà de 

tres dies hàbils. 

 

Si es formularen reclamacions, seran resoltes en el mateix acte que aprove la 

llista definitiva, que es farà pública, així mateix, en la forma indicada per a la llista 

provisional. En la mateixa resolució s'indicarà la data, lloc i hora de l'entrevista que, 

en tot cas, es realitzarà transcorregut un mínim de 5 dies naturals des de la publicació. 

 

De no presentar-se reclamacions la llista provisional s'entendrà elevada 

automàticament a definitiva, fent-se constar tal circumstància en l'anunci indicat en el 

paràgraf anterior. 

 

6.3.- Les errades  de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d'ofici o a 

petició de l'interessat. 

 

6.4.- Els/les aspirants juntament amb la instància hauran de presentar la 

següent documentació: 

 

a)   Curriculum vitae. 

b)   Fotocòpia del D.N.I., o, tractant-se d'estrangers:   

Fotocòpia del  certificat de registre d'inscripció en el Registre Central 

d'Estrangers  o de la targeta de residència de familiar de ciutadà de la UE i 

número del document acreditatiu de la identitat o del passaport en vigor expedit 

per les autoritats del país de procedència, tractant-se de ciutadans nacionals 

d'Estats membres de la Unió Europea, o d'altres estats parteix de l'Acord sobre 

l'Espai Econòmic Europeu. 
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Fotocòpia de la targeta d'identificació d'estranger, en la qual haurà de constar 

autorització per a treballar, tractant-se de ciutadans nacionals d'Estats no 

inclosos en l'apartat anterior. 

C) Tota aquella documentació on s'acrediten els mèrits als quals fa referència 

l'Annex I 

 

6.5.- La presentació de la sol·licitud a aquest procés, comporta la plena 

acceptació per el/la sol·licitant de les presents bases, amb expressa autorització per 

al tractament automatitzat de les seues dades en els arxius de l'empresa i la publicació 

del seu resultats en els mitjans que l'empresa considere. Es considerara causa 

d'exclusió automàtica la falta de veracitat en les condicions o mèrits al·legats. 

L'acceptació de les bases autoritza l'Empresa Municipal de Serveis Públics 

d’Almussafes SL a sol·licitar davant qualsevol administració certificat dels documents 

exigits. 

 

SETENA- COMISSIÓ DE VALORACIÓ 

 

7.1.- El Comissió de Valoració estarà compost pels següents membres, tots ells 

amb veu i vot. 

• President: Antonio M Orea Pedraza 

o Substitut/a Davinia  Calatayud Sebastià 

• - Secretari: Gemma Armero Llàcer 

a) Substitut/a :Purificació García Ginés. 

 

• Vocal: Cándida Jimenez Ceps 

o Substitut Francisco Lladosa García 

 

El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència, com a mínim, de 

la meitat més un dels seus membres, titulars o suplents, indistintament. 

 

7.2.- En la mateixa resolució en la qual s'aprove definitivament la llista d'aspirants 

admesos i exclosos, es fixarà la composició del Comissió de Valoració a l'efecte de 
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poder promoure, en cas que procedisca, la recusació dels seus membres. La 

resolució s'anunciarà en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el seu lloc web. 

 

OCTAVA.- PROCÉS SELECTIU 

 

            Baremació de mèrits 

  

La puntuació màxima de la fase de concurs serà de 20 punts que es distribuiran 

d'acord amb el barem que figura en l'Annex I. Els mèrits al·legats pels participants 

hauran d'haver sigut obtinguts o computats fins a la data de finalització del termini de 

presentació d'instàncies i haver-se presentat juntament amb la instància 

  

La resolució del tribunal aprovatòria de la baremació de mèrits, expressiva del 

seu resultat, es publicarà en els mateixos mitjans que els de la convocatòria, amb 

indicació d'aquells concursants que passen a realitzar l'entrevista personal, amb 

indicació del lloc data i hora en què tindrà lloc la mateixa, bastant aquesta exposició 

com a notificació amb caràcter general.   

 

 B).- Fase d'entrevista. Es realitzarà una entrevista personal amb les persones 

candidates per a conéixer la seua experiència i metodologia, així com les seues 

actituds, aptituds i motivacions per al lloc. La puntuació màxima de la fase d'entrevista 

serà de 10 punts 

  

Les persones aspirants seran convocades per a l'entrevista en crida única, sent 

excloses del concurs els qui no compareguen, excepte casos de força major 

degudament justificats i benvolguts lliurement pel Tribunal.  En qualsevol moment el 

Tribunal podrà requerir a els/as aspirants perquè acrediten la seua personalitat, a la fi 

de la qual hauran d'anar proveïts/as del document nacional d'identitat.   

 

La puntuació final del procés selectiu s'obtindrà sumant la puntuació obtinguda 

en les dues fases. 
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En cas d'empats es dirimiran per l'ordre establit a continuació: • Primer: per la 

major puntuació aconseguida en l'apartat de “experiència professional”. • Segon: per 

la major puntuació en l'entrevista. 

  

 NOVENA.- RELACIÓ D'APROVATS 

 

La comissió d'avaluació elevarà la llista al Consell d'Administració juntament 

amb l'acta de l'última sessió, en la qual hauran de figurar els aspirants que havent 

superat les proves queden inclosos en la borsa de treball per a posteriors 

contractacions laborals. 

 

Els qui no reunisquen els requisits exigits, no podran ser contractats i quedaran 

anul·lades totes les seues actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què 

pogueren haver incorregut per falsedat en la seua instància. 

 

DÈCIMA.- BORSA DE TREBALL 

 

El President del Consell dictarà Resolució formant la borsa de treball, de 

conformitat amb la llista elevada pel tribunal. Aquesta borsa de treball, a la qual podrà 

acudir-se directament quan resulte necessària la contractació laboral. 

 

DÈCIMA PRIMERA.- CONTRACTACIÓ LABORAL 

 

Les diverses necessitats que siga necessari cobrir a través d'aquesta Borsa, 

es notificaran als aspirants seleccionats, pel seu rigorós ordre de puntuació en la 

bossa, per a ser contractats mitjançant qualsevol de les modalitats de contractació de 

personal previstes en la legislació laboral. 

 

La contractació estarà supeditada a la declaració d'aptitud per part del servei 

de prevenció de riscos laborals contractat per l'empresa, així com a la superació del 

període de prova de 15 dies. 
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La borsa de treball, se subjectarà a les següents regles: 

 

1.- L'aspirant disposarà d'un termini màxim de cinc dies hàbils des de la crida 

per a presentar la documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits en 

la Base Tercera. En el supòsit de no presentar-la en l'indicat termini, s'entendrà que 

rebutja l'oferta i se situarà al final de la llista d'inscrits. Si el rebuig s'efectua dues 

vegades consecutives, serà exclòs de la bossa. 

 

2.- En aquells casos en què es rebutge l'oferta al·legant incapacitat laboral 

transitòria o maternitat, se'ls mantindrà l'ordre que originalment ocupaven en la borsa. 

La concurrència de tals causes haurà de quedar prou acreditada per qualsevol mitjà 

admissible en Dret. 

 

*DECIMO SEGONA- INCIDÈNCIES 

 

La Comissió d'avaluació, queda autoritzeua per a resoldre els dubtes i 

conflictes que es presenten, interpretar les bases d'aquesta convocatòria, suplir 

qualsevol defecte d'ordre normatiu d'error de fet, sempre que no altere 

substancialment les bases de la convocatòria ni perjudique drets de tercer i adoptar 

els acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu. 

 

DÈCIMA TERCERA- Publicitat De les presents bases es publicarà en el 

Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, situat en el Paseig del Parc s/n, i en la pàgina web 

d'aquest. 

  

En  Amussafes a 15 abril de 2020 

  

  

La Presidenta de l'empresa pública 

 

 

 



 

Bases Convocatòria Operari MultiserveisPàgina 10 
 

Davinia Calatayud Sebastià 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I BAREMACIÓ DEL CONCURS 

  

Relació de puntuació a valorar:   

Barem de mèrits: màxim 20 punts.   

 

I.- Formació: fins a un màxim de 4 punts, conformement als següents conceptes:   

  

A) Titulació acadèmica: màxim 1 punts   

  

• 0,3 punts, p*or qualsevol títol acadèmic de categoria superior a l'exigit en la 

convocatòria   

  

B) Cursos de formació i perfeccionament relacionats ambla s funcions del lloc: 

màxim 3 punts. 

 

Els cursos hauran de guardar relació directa amb el lloc de treball oferit i que 

estiguen degudament homologats per l'autoritat o organisme autoritzat. S'atribuirà 

1 punt per cada curs acreditat. 

 

II.- EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL fins a un màxim de 8 punts, conformement als 

següents conceptes:   
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A) Temps de treball per compte d'altre en l'administració i en empreses privades o 

del sector públic, treball autònom i professional, sempre que el treball realitzat 

guarde relació directa amb la categoria professional, especialitat i funcions que 

corresponguen al lloc de treball que ha de cobrir-se, segons el següent quadre. 

 

Període d'experiència per Anys Punt
s 

De 0 a 2 1 

De 2 a 5 3 

 

 B) Temps de treball en la categoria del lloc de treball oferit exercit en Edificis 

públics o d'ús públic de l'Ajuntament d'Almussafes: 

 

Període d'experiència per Anys Punt
s 

De 0 a 3 5 

 

L'experiència en les administracions públiques s'ha d'acreditar mitjançant 

certificació expedida pel corresponent registre de personal.   

  

El treball realitzat fora de les administracions públiques, ha d'acreditar-se 

amb: A) El contracte laboral o certificació de l'empresa (de manera excepcional, 

es podran aportar nòmines on conste la categoria professional), B) L'informe de 

vida laboral i C) els Treballadors per compte propi podran acreditar l'experiència 

per qualsevol document oficial que acredite haver realitzat l'activitat de 

llanterneria. 

 

Els punts dels apartats A) i B) seran acumulables. 

 

III.- Situació Personal-Familiar. La puntuació màxima serà de 8 punts. 
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a) Càrregues Familiars, per descendents menors de 16 anys o majors discapacitats 

que convisquen amb el/la sol·licitant, 0.3 punts per cadascun d'ells fins a un màxim 

d'1 punt. 

 

b) Ingressos de la unitat familiar: 

 

Els ingressos de la unitat familiar es dividiran entre el nombre de membres 

de la mateixa i es puntuarà: 

 

 

 

INGRESSOS PUNTS 

Menor del 50% del  IPREM 2 

Del 50% al 75% del  IPREM 1 

Del 75% al 100% del IPREM 0,5 

Més del 100% del  IPREM 0,3 

 

c) Antiguitat com a demandant d'ocupació, inscrit en el SERVEF, 0,1 punts per cada 

mes consecutiu o discontinu en situació de desocupació durant els últims 20 mesos, 

amb un màxim de 2 punts. 

 

d) diversitat funcional (sempre que no siga causa de falta d'habilitació per al lloc 

oferit): 

 

GRAU DE DIVERSITAT 
FUNCIONAL 

PUNTS 

Fins a un 33% 1 

 

 La situació s'acreditarà mitjançant el corresponent certificat emés per la 

Generalitat Valenciana. 

 

e) Estar compresa/o en algun dels següents suposats, 2 punts: 

 

 - Persona menor de 35 anys que al seu torn siga demandant d'ocupació. 
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 - Persona que siga titular de família monoparental (s'entén per família 

monoparental aquella formada per un progenitor/a i els seus descendents que 

tinga atribuïda la custòdia individual dels mateixos per sentència o resolució 

judicial ferma) 

 -Dona víctima de violència de gènere (el present suposat s'acreditarà per la 

Sentència o Resolució judicial ferma que l'acredite) 

  

 S'acreditarà mitjançant la corresponent documentació oficial que prove estar 

en les anteriors situacions. 

 

 

IV.- ENTREVISTA 

 

Es realitzarà una entrevista personal amb les persones candidates per a conéixer 

la seua experiència i metodologia, així com les seues actituds, aptituds i 

motivacions per al lloc. La puntuació màxima de la fase d'entrevista serà de 10 

punts 
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Annex II Model d'Instància 

 

Don/donya____________________________________, veí/a 

de__________________, telèfon de contacte_________________, amb domicili en 

carrer________________________________, número__________, i proveït/a de 

DNI núm. ___________________compareix i com a millor procedisca: 

 

 

 

EXPOSA: 

 

Que tenint coneixement de la convocatòria pública efectuada per l'Empresa 

Municipal de Servicis Públics d’Almussafes per a la constitució d'una borsa de treball 

de la categoria d'empleat multiserveis. 

Que formula declaració jurada de reunir tots els requisits establits en la 

convocatòria. 
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Que accepta la inclusió de les dades facilitades i tractament dels mateixos als 

efectes previstos en la LOPD, en quants tràmits i processos siguen necessaris en la 

present convocatòria. 

 

SOL·LICITA: 

 

Prendre part de les proves selectives d'aquesta convocatòria, acceptant íntegrament 

el contingut de les bases, les quals declara conéixer, comprometent-se al seu 

compliment estricte. 

 

En relació amb el procediment, acompanya la següent sol·licitud: 

  

• Fotocòpia compulsada del DNI. 

• Fotocòpia del títol de Graduat en ESO Graduat Escolar o equivalent. 

 

Documentació que aporta: 

 

Almussafes a                                      de de 2020 

Signat (Nom, cognoms i DNI). 


