AJUNTAMENT D’ ATZENETA D’ALBAIDA
C/ M. de Deu dels Desemparats, 38 - 46.869 Atzeneta d’Albaida
Tel. 96 235 9161 - Fax 96 235 65 59

El Alcalde de Atzeneta d'Albaida
José Hermenegildo Descals Guerrero
28/07/2022

FIRMADO POR

ANUNCI.

Per Decret d’alcaldia de data 29 de juliol de 2022 s’ha donat aprovació a la
convocatòria del procediment selectiu per a poder crear una borsa de treball temporal
del lloc de treball de Peó de jardineria i oficis varis, per tal de poder realitzar
contractacions temporals i sempre que es donen les raons i circumstancies legalment
establertes.
Així mateix s’ha donat aprovació a les bases específiques reguladores del procediment
de selecció d’aspirants, pel sistema de concurs i entrevista, el text complet de les quals
està publicat en el tauler d’anuncis, en la pàgina web de l’Ajuntament d’Atzeneta
d’Albaida
www.atzenetadalbaida.com, així com a la seu electrònica
atzenetadalbaida.sede.dival.es

D’acord amb la base quarta, la presentació d’instàncies sol·licitant l’admissió al
procediment selectiu serà fins el 29 de juliol al 4 d’agost de 2022, a les 24:00 hores.
La qual cosa es fa publica per a coneixement dels interessats, i en compliment d’allò
establer a les bases de la convocatòria aprovades.
Atzeneta d’Albaida, 29 de juliol de 2022.

L’alcalde.

Signat Jose H. Descals Guerrero.

ATZENETA D'ALBAIDA

Código Seguro de Verificación: Y4AA XF4E RU4V C2UY HRWW

Anunci aprovacio Bases Peo Jardiner i Oficis Varis - SEFYCU 3417667
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://atzenetadalbaida.sede.dival.es/

Pág. 1 de 1

El Alcalde de Atzeneta d'Albaida
José Hermenegildo Descals Guerrero
28/07/2022

FIRMADO POR

AJUNTAMENT D’ ATZENETA D’ALBAIDA
C/ M. de Deu dels Desemparats, 38 - 46.869 Atzeneta d’Albaida
Tel. 96 235 9161 - Fax 96 235 65 59

RESOLUCIÓ
Vist que aquest ajuntament requereix comptar amb un instrument àgil per a cobrir les
necessitats urgents i inajornables de personal temporal amb la categoria de Peó de
Jardineria i Oficis Varis, tenint en compte les baixes de llarga duració i periodes
vacacionals existents en l'actualitat de personal dedicat als treballs de jardineria i oficis
varis:
Les funcions a desenvolupar seran les pròpies del lloc de treball de peó de
neteja I oficis varis, entre les quals es troben, a títol merament enunciatiu, les
següents:

El Secretario de Atzeneta d'Albaida
Carles Enric Ibars Fortuño
28/07/2022

FIRMADO POR

• Tasques de jardineria.
• Tasques de manteniment dels carrers, places i zones verdes del municipi.
• Manteniment dels instal·lacions i edificis municipals.
• Totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguen atribuïdes per l'Alcaldia.
De conformitat amb l'article art. 19.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, dels prorrogats
Pressupostos Generals de l'Estat de l'any 2022, pel que fa a les limitacions imposades
a la contractació de personal temporal durant aquest exercici, per tractar-se d'un servei
que afecta el bon funcionament dels serveis públics, cal formular convocatòria pública
per a la formació d'una BORSA DE TREBALL amb la finalitat de cobrir les necessitats
puntuals que puguen sorgir i sempre que ho permeten les disponibilitats
pressupostàries, respectant els principis d'igualtat i publicitat consagrats en la nostra
vigent legislació.
Vistes les Bases de selecció per a la contractació temporal del lloc de treball,
de naturalesa laboral, de Peó de jardineria i oficis varis, de data 28 de juliol de 2022
mitjançant la constitució d’una borsa de treball.
RESOLC:

PRIMER.- Aprovar l’inici del procediment per a la constitució d’una borsa de
treball per a la contractació temporal del lloc de treball, de naturalesa laboral, de peó
de Jardineria i Oficis Varis.
SEGON.- Aprovar les Bases específiques per a la constitució d’una borsa de
treball per a la contractació temporal del lloc de treball, de naturalesa laboral, de Peó
de Neteja, i que a continuació es detallen:
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BASES DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DEL LLOC DE
TREBALL DE PEO DE JARDINERIA I OFICIS VARIS

PRIMERA. Objecte. L'Ajuntament d'Atzeneta d'Albaida, amb la finalitat de comptar
amb un instrument àgil per a cobrir les necessitats urgents i inajornables de personal
temporal amb la categoria de peó d’oficis varis i jardineria, tenint en compte les baixes
de llarga duració de personal dedicat als treballs de neteja i manteniment de les vies i
zones enjardinades municipals i resta de dependències, així com periodes de
vacances del personal que realitza aquest servicis, ha decidit formular convocatòria
pública per a la formació d'una BORSA DE TREBALL en funció de cobrir les
necessitats puntuals que puguen sorgir i sempre que ho permeten les disponibilitats
pressupostàries, respectant els principis d'igualtat i publicitat consagrats en la nostra
vigent legislació.

SEGONA. Lloc oferit i titulació. El lloc oferit i la titulació requerida per a optar
a ell, són els següents:
LLOC DE TREBALL

GRUP PROFESSIONAL

TITULACIÓ

Peó de jardinería i Oficis

E/ Agrupacions professionals

Graduat Escolar o equivalent

Varis
Les funcions assignades al lloc de treball per al qual es disposarà de total disponibilitat
conforme a les necessitats i urgències del servei públic, són amb caràcter orientatiu,
les que es descriuen a continuació:
• Tasques de jardineria.
• Tasques de manteniment dels carrers, places i zones verdes del municipi.
• Manteniment dels instal·lacions i edificis municipals.
• Totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguen atribuïdes per l'Alcaldia.

TERCERA. Requisits. Els sol·licitants hauran de reunir els següents requisits:
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1. Estar en possessió de la nacionalitat espanyola o d'algun dels països membres de
la Unió Europea.
2. Haver complit els 16 anys d'edat i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
3. No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol
Administració Pública
4. No trobar-se incurs en causa d'incapacitat o incompatibilitat per a prestar els seus
serveis en l'Administració Pública
5. Estar en possessió de la titulació requerida per al lloc al fet que s'opta.

El Secretario de Atzeneta d'Albaida
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6. Estar en possessió del permís de conduir classe B.
7. Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
8. Estar en possessió d’algun dels següents carnets o titulacions:
- Carnet d'Usuari Professional de Productes Fitosanitaris bàsic
- Carnet d’operador de plataformes elevadores bàsic

Els requisits establits en les normes anteriors hauran de posseir-se en el moment de
finalitzar el termini de presentació d'instàncies i mantindre's durant tot el procés.
QUARTA. Sol·licituds. Les instàncies sol·licitant formar part de la bossa conforme al
model normalitzat que s'acompanya com a annex, es podran descarregar de la pàgina
web municipal www.atzenetadalbaida.com i a la seu electrònica municipal
atzenetadalbaida.sede.dival.es i es dirigiran al Sr. Alcalde-President acompanyades de
fotocòpies dels documents següents:
• Curriculum vitae (acompanyat d'informe original de la vida laboral expedit per la
Tresoreria General de la Seguretat Social, còpia dels contractes corresponents o
certificat de l'empresa o administració de prestació de serveis)
• Document Nacional d'Identitat
• Titulació exigida en la convocatòria
• Permís de conduir classe B
• Certificacions/títols cursos declarats, en els quals s'haurà d'especificar la duració del
curs en hores, així com el contingut de les matèries impartides, en el seu cas i altra
documentació acreditativa de les capacitats i titulacions requerides en aquestes Bases.

L'ocultació o falsedat demostrada de dades en la sol·licitud, comportarà l'exclusió de
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l'aspirant de la bossa, sense perjudici de l'exigència de les responsabilitats en què
haguera pogut incórrer.
La presentació d'instàncies es realitzarà a través de la seu electrònica
atzenetadalbaida.sede.dival.es o en mà, a les propies oficines municipal en horari
d’atencio al públic, des de 29 de juliol al 4 d’agost de 2022 (tots dos inclusivament)
fins a les 24 hores d'aquest últim.
Les presents Bases seran publicades en el Tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, en
la web municipal i en la seu electrònica municipal.
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QUINTA. Llista d’ Admesos i exclosos. Finalitzat el termini de presentació de
sol·licituds, per Resolució de l'Alcaldia-Presidència es procedirà a l'aprovació
provisional de la llista d'admesos i exclosos que es farà pública en el tauler d'anuncis i
en la seu electrònica municipal, concedint-se un termini de dos dies naturals per a
presentar al·legacions i/o esmenar, si escau, les eventuals deficiències. Transcorregut
aquest termini, resoltes les reclamacions i esmenades les deficiències es publicarà en
el mateix mitjà la llista definitiva d'admesos i exclosos.
SISENA. Procés selectiu. S'estableix com a sistema de selecció per a la determinació
de l'ordre en què els aspirants quedaran situats en la Borsa, el concurs de mèrits i una
entrevista personal, sent aquests valorats conforme al següent barem:
6.1.1.- Experiència Professional: Com a màxim es podran aconseguir 45 punts en
aquest apartat
Per cada mes complet de serveis prestats en igual tasques que comprenen el lloc al
qual s'opta en alguna administració pública: 1 punts.
L'experiència professional s'acreditarà mitjançant l'aportació d'Informe original de la
vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social, en el qual
consten expressament els períodes en alta en el sistema de la Seguretat Social i els
grups de cotització.
A la vida laboral s'acompanyaran, còpia dels contractes corresponents o certificat de
l'empresa o administració de prestació de serveis. No es valoraran els serveis prestats
que no consten en la vida laboral, o que no s'aporten els corresponents contractes
laborals.
6.1.2.- Cursos. Per cada curs de formació o perfeccionament relacionat amb les
tasques del lloc a ocupar, dels quals els interessats posseïsquen certificat o credencial
d'assistència, convocats o homologats per centre o organisme oficial de formació, amb
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una duració igual o superior a les 5 hores, es valoraran fins a un màxim de 6 punts de
la següent manera:
• Per cada curs de 100 o més hores de duració 4 punts.
• Per cada curs de 50 fins 100 hores de duració 2 punts.
• Per cada curs de 20 fins a 49 hores de duració 1’5 punts.
• Per cada curs de 10 fins a 19 hores de duració 0,5 punts.
• Per cada curs de 5 fins a 9 hores de durada 0’25 punts.

El Secretario de Atzeneta d'Albaida
Carles Enric Ibars Fortuño
28/07/2022
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6.1.3.- Resident a Atzeneta d’Albaida de, al menys, els darrers dotze mesos abans de la
convocatòria de la present bosa: fins a 10 punts

6.2.- Entrevista
Els aspirants que en la fase de concurs hagen obtingut 10 o més punts, seran
convocats per a la realització d'una entrevista, que tindrà com a finalitat ampliar els
coneixements sobre els mèrits presentats i les aptituds personals per a ocupar el lloc
de treball. Es puntuarà fins a 10 punts.
La puntuació final del procés vindrà determinada per la suma de les puntuacions
obtingudes d'acord amb el que s'ha exposat anteriorment, relacionant-se els candidats
que integraran la borsa de treball, per ordre de puntuació obtinguda (de major a
menor) en aquesta selecció.
SEPTIMA. Òrgan de selecció. El Tribunal, serà nomenat en la mateixa Resolució de
l'Alcaldia que aprove la llista definitiva d'admesos i exclosos conforme al que
s'estableix en l'article 60 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril.
Per a la vàlida constitució del Tribunal, a l'efecte de la celebració de sessions,
deliberacions i presa d'acords, es requerirà la presència del President i Secretari o, en
el seu cas, dels qui li substituïsquen i la de dues vocals, siguen titulars o suplents. El
Tribunal queda autoritzat per a resoldre quants dubtes puguen plantejar-se i adoptar
els acords precisos per al bon ordre de la convocatòria en tot el no previst per les
presents bases i altra normativa aplicable.
OCTAVA. Qualificació dels candidats. La qualificació definitiva dels mèrits al·legats
pels aspirants admesos definitivament, vindrà determinada per la suma de les
puntuacions obtingudes en l'aplicació del barem.
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En els supòsits en els quals s'obtinguera igual puntuació per algun o alguns dels
candidats, els desempats es dirimiran en favor d’aquell/a que haja demostrat major
experència.
Es procedirà a la confecció del llistat ordenat conforme a la puntuació obtinguda. La
llista serà exposada en el tauler d'anuncis, en la web municipal d'aquest Ajuntament i
en la propi seu electrònica municipal, a fi que durant el termini de 2 dies hàbils els
interessats presenten quantes al·legacions consideren oportunes. Resoltes pel
Tribunal s'elevarà proposta a l'Alcaldia per a la seua aprovació i exposició pública del
llistat definitiu que estarà a la disposició de qui els sol·licite per a la seua consulta,
degudament actualitzat, en les oficines municipals durant la seua vigència.

El Secretario de Atzeneta d'Albaida
Carles Enric Ibars Fortuño
28/07/2022
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NOVENA. Funcionament de la bossa.
La vigència de la present bossa serà de dos anys, a comptar des de la data en què es
dicte la Resolució de l'Alcaldia d'aprovació definitiva. Moment en què s'obrirà termini
perquè els pertanyents a la bossa actualitzen el seu currículum, així mateix, es podran
presentar nous sol·licitants per a la conformació de la bossa del següent any.
Les contractacions temporals s'oferiran segons les necessitats del Servei i la crida dels
candidats s'efectuarà d'acord amb l'ordre de puntuació obtingut en el procés selectiu.
De conformitat amb l'article 7.a) de l'Estatut dels Treballadors, els menors de 18 anys
seleccionats per a la corresponent contractació hauran d'aportar, en efectuar la
mateixa, consentiment dels seus pares o autorització de la persona o institució que els
tinga al seu càrrec.
Arribat el moment de la seua contractació, l'aspirant serà requerit per a això de manera
fefaent, concedint-li un dia hàbil perquè de manera inequívoca i per qualsevol mitjà
que puga quedar constància manifeste el seu interès o no, en el contracte oferit. En
cas de no ser localitzat es donarà avís immediatament al següent de la llista
mantenint-se en reserva la persona no localitzada.
Si un candidat fóra notificat per a ser contractat i refusara l'oferta, sense acreditar
justificació serà eliminat de la llista. S'entendrà que existeix justificació quan s'acredite
mitjançant el mitjà de prova adequat a cada supòsit, en el termini de 5 dies naturals
des que es produeix l'oferta de contractació, alguna de les següents situacions:

a) Estar en situació de malaltia, acreditada per certificat mèdic.
b) Compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic.
c) Trobar-se en el període de descans per maternitat o paternitat biològica, adopció o
acolliment, tant preadoptiu com permanent.
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d) Causa de força major apreciada amb tal caràcter per l'Administració.
Serà causa d'exclusió de la bossa el no haver superat el període de prova recollit en
les presents bases.
En el moment de la contractació. la Unitat de Recursos Humans verificarà tota la
documentació original que en el seu moment va presentar en fotocòpies l'interessat.
DECIMA. La presentació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació de les presents
Bases.
Annex I

El Secretario de Atzeneta d'Albaida
Carles Enric Ibars Fortuño
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TERCER.- Publicar edicte al tauler d’anuncis de l’Ajuntament,
municipal i a la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

a la pàgina web

QUART.- Donar compte al Ple en la següent sessió ordinària que se celebre.
Ho mana i firma el Sr. Alcalde en Atzeneta d’Albaida, a data i signatura al
marge
Davant meu,
L’ ALCALDE

Jose H. Descals Guerrero

ATZENETA D'ALBAIDA

EL SECRETARI-INTERVENTOR
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ANNEX I
NOM I COGNOMS
DNI/NIE
ADREÇA
MUNICIPI

CODI POSTAL

CORREU ELECTRÒNIC
TELÈFONS

DECLARA RESPONSABLEMENT
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Que reuneix totes i cadascuna de les condicions que s’exigeixen en la base tercera de les
bases reguladores del procés selectiu de personal i constitució d’una borsa d’ocupació
temporal de peó de jardineria I oficis varis, referides a la data en què acabe el termini de
presentació d’instàncies.
Que reuneix les aptituds físiques i psíquiques necessàries per al desenvolupament del lloc
de treball.

SOL·LICITA
Prendre part en la selecció de personal i constitució d’una borsa d’ocupació d’oficial de
jardineria, aportant la següent documentació:
DNI o NIE.
Vida LaboraI contractes de treball.
Volant/Certificat empadronament darrers 12 mesos

Atzeneta d’Albaida,

de

de 2022

Signatura de l’interessat / de la interessada:

Les dades que ens facilite en la present instància seran incloses en un fitxer titularitat de l’Ajuntament d’Atzeneta
d’Albaida, la finalitat del qual és gestionar les peticions manifestades en el present document, relatiu a la
participació en el procés de selecció de personal i constitució d’una borsa de peó de neteja. Li informem que les
seues dades seran objecte de cessió als organismes públics als quals calga facilitar les seues dades pera poder
gestionar la seua petició o sol·licitud. Conforme a allò disposat en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i en el seu cas oposició, mitjançant la presentació d’una instància, acompanyada del seu DNI (o
document acreditatiu equivalent), en el Registre General de l’Ajuntament d’Atzeneta d’Albaida.
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El Secretario de Atzeneta d'Albaida
Carles Enric Ibars Fortuño
28/07/2022

FIRMADO POR

BASES DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DEL LLOC DE
TREBALL DE PEO DE JARDINERIA I OFICIS VARIS

PRIMERA. Objecte. L'Ajuntament d'Atzeneta d'Albaida, amb la finalitat de comptar
amb un instrument àgil per a cobrir les necessitats urgents i inajornables de personal
temporal amb la categoria de peó d’oficis varis i jardineria, tenint en compte les baixes
de llarga duració de personal dedicat als treballs de neteja i manteniment de les vies i
zones enjardinades municipals i resta de dependències, així com períodes de
vacances del personal que realitza aquest servicis, ha decidit formular convocatòria
pública per a la formació d'una BORSA DE TREBALL en funció de cobrir les
necessitats puntuals que puguen sorgir i sempre que ho permeten les disponibilitats
pressupostàries, respectant els principis d'igualtat i publicitat consagrats en la nostra
vigent legislació.

SEGONA. Lloc oferit i titulació. El lloc oferit i la titulació requerida per a optar
a ell, són els següents:

LLOC DE TREBALL

GRUP PROFESSIONAL

TITULACIÓ

Peó de jardinería i Oficis

E/ Agrupacions professionals

Graduat Escolar o equivalent

Varis

Les funcions assignades al lloc de treball per al qual es disposarà de total disponibilitat
conforme a les necessitats i urgències del servei públic, són amb caràcter orientatiu,
les que es descriuen a continuació:

• Tasques de jardineria.
• Tasques de manteniment dels carrers, places i zones verdes del municipi.
• Manteniment dels instal·lacions i edificis municipals.

ATZENETA D'ALBAIDA

Código Seguro de Verificación: Y4AA XF4A H3HW Q2FY 7J3H

1. Bases Peo Jardineria i Oficis Varis - SEFYCU 3417645
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://atzenetadalbaida.sede.dival.es/

Pág. 1 de 7

El Secretario de Atzeneta d'Albaida
Carles Enric Ibars Fortuño
28/07/2022

FIRMADO POR

AJUNTAMENT D’ ATZENETA D’ALBAIDA
C/ M. de Deu dels Desemparats, 38 - 46.869 Atzeneta d’Albaida
Tel. 96 235 9161 - Fax 96 235 65 59

• Totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguen atribuïdes per l'Alcaldia.

TERCERA. Requisits. Els sol·licitants hauran de reunir els següents requisits:

1. Estar en possessió de la nacionalitat espanyola o d'algun dels països membres de
la Unió Europea.
2. Haver complit els 16 anys d'edat i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
3. No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol
Administració Pública
4. No trobar-se incurs en causa d'incapacitat o incompatibilitat per a prestar els seus
serveis en l'Administració Pública
5. Estar en possessió de la titulació requerida per al lloc al fet que s'opta.
6. Estar en possessió del permís de conduir classe B.
7. Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
8. Estar en possessió d’algun dels següents carnets o titulacions:
- Carnet d'Usuari Professional de Productes Fitosanitaris bàsic
- Carnet d’operador de plataformes elevadores bàsic
Els requisits establits en les normes anteriors hauran de posseir-se en el moment de
finalitzar el termini de presentació d'instàncies i mantindre's durant tot el procés.
QUARTA. Sol·licituds. Les instàncies sol·licitant formar part de la bossa conforme al
model normalitzat que s'acompanya com a annex, es podran descarregar de la pàgina
web municipal www.atzenetadalbaida.com i a la seu electrònica municipal
atzenetadalbaida.sede.dival.es dirigiran al Sr. Alcalde-President acompanyades de
fotocòpies dels documents següents:
• Curriculum vitae (acompanyat d'informe original de la vida laboral expedit per la
Tresoreria General de la Seguretat Social, còpia dels contractes corresponents o
certificat de l'empresa o administració de prestació de serveis)
• Document Nacional d'Identitat
• Titulació exigida en la convocatòria
• Permís de conduir classe B
• Certificacions/títols cursos declarats, en els quals s'haurà d'especificar la duració del
curs en hores, així com el contingut de les matèries impartides, en el seu cas i altra
documentació acreditativa de les capacitats i titulacions requerides en aquestes Bases.

L'ocultació o falsedat demostrada de dades en la sol·licitud, comportarà l'exclusió de
l'aspirant de la bossa, sense perjudici de l'exigència de les responsabilitats en què
haguera pogut incórrer.
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La presentació d'instàncies es realitzarà a través de la seu electrònica
atzenetadalbaida.sede.dival.es i en mà a les oficines municipals des de 29 de juliol al 4
d’agost de 2022 (tots dos inclusivament) fins a les 24 hores d'aquest últim.
Les presents Bases seran publicades en el Tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, en
la web municipal i en la seu electrònica municipal.

QUINTA. Llista d’ Admesos i exclosos. Finalitzat el termini de presentació de
sol·licituds, per Resolució de l'Alcaldia-Presidència es procedirà a l'aprovació
provisional de la llista d'admesos i exclosos que es farà pública en el tauler d'anuncis i
en la seu electrònica municipal, concedint-se un termini de dos dies naturals per a
presentar al·legacions i/o esmenar, si escau, les eventuals deficiències. Transcorregut
aquest termini, resoltes les reclamacions i esmenades les deficiències es publicarà en
el mateix mitjà la llista definitiva d'admesos i exclosos.
SISENA. Procés selectiu. S'estableix com a sistema de selecció per a la determinació
de l'ordre en què els aspirants quedaran situats en la Borsa, el concurs de mèrits i una
entrevista personal, sent aquests valorats conforme al següent barem:
6.1 FASE CONCURS
6.1.1- Experiència Professional: Com a màxim es podran aconseguir 45 punts en
aquest apartat
Per cada mes complet de serveis prestats en igual tasques que comprenen el lloc al
qual s'opta en alguna administració pública: 1 punts.
L'experiència professional s'acreditarà mitjançant l'aportació d'Informe original de la
vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social, en el qual
consten expressament els períodes en alta en el sistema de la Seguretat Social i els
grups de cotització.
A la vida laboral s'acompanyaran, còpia dels contractes corresponents o certificat de
l'empresa o administració de prestació de serveis. No es valoraran els serveis prestats
que no consten en la vida laboral, o que no s'aporten els corresponents contractes
laborals.
6.1.2.- Cursos. Per cada curs de formació o perfeccionament relacionat amb les
tasques del lloc a ocupar, dels quals els interessats posseïsquen certificat o credencial
d'assistència, convocats o homologats per centre o organisme oficial de formació, amb
una duració igual o superior a les 5 hores, es valoraran fins a un màxim de 6 punts de
la següent manera:
• Per cada curs de 100 o més hores de duració 4 punts.
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• Per cada curs de 50 fins 100 hores de duració 2 punts.
• Per cada curs de 20 fins a 49 hores de duració 1’5 punts.
• Per cada curs de 10 fins a 19 hores de duració 0,5 punts.
• Per cada curs de 5 fins a 9 hores de durada 0’25 punts.
6.1.3.- Resident a Atzeneta d’Albaida de, al menys, els darrers dotze mesos abans de la
convocatòria de la present bosa: fins a 10 punts

6.2.- Entrevista
Els aspirants que en la fase de concurs hagen obtingut 20 o més punts, seran
convocats per a la realització d'una entrevista, que tindrà com a finalitat ampliar els
coneixements sobre els mèrits presentats i les aptituds personals per a ocupar el lloc
de treball. Es puntuarà fins a 10 punts.
La puntuació final del procés vindrà determinada per la suma de les puntuacions
obtingudes d'acord amb el que s'ha exposat anteriorment, relacionant-se els candidats
que integraran la borsa de treball, per ordre de puntuació obtinguda (de major a
menor) en aquesta selecció.
SEPTIMA. Òrgan de selecció. El Tribunal, serà nomenat en la mateixa Resolució de
l'Alcaldia que aprove la llista definitiva d'admesos i exclosos conforme al que
s'estableix en l'article 60 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril.
Per a la vàlida constitució del Tribunal, a l'efecte de la celebració de sessions,
deliberacions i presa d'acords, es requerirà la presència del President i Secretari o, en
el seu cas, dels qui li substituïsquen i la de dues vocals, siguen titulars o suplents. El
Tribunal queda autoritzat per a resoldre quants dubtes puguen plantejar-se i adoptar
els acords precisos per al bon ordre de la convocatòria en tot el no previst per les
presents bases i altra normativa aplicable.
OCTAVA. Qualificació dels candidats. La qualificació definitiva dels mèrits al·legats
pels aspirants admesos definitivament, vindrà determinada per la suma de les
puntuacions obtingudes en l'aplicació del barem.
En els supòsits en els quals s'obtinguera igual puntuació per algun o alguns dels
candidats, els desempats es dirimiran en favor d’aquell/a que haja demostrat major
experència.
Es procedirà a la confecció del llistat ordenat conforme a la puntuació obtinguda. La
llista serà exposada en el tauler d'anuncis, en la web municipal d'aquest Ajuntament i
en la propi seu electrònica municipal, a fi que durant el termini de 2 dies hàbils els
interessats presenten quantes al·legacions consideren oportunes. Resoltes pel
Tribunal s'elevarà proposta a l'Alcaldia per a la seua aprovació i exposició pública del
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llistat definitiu que estarà a la disposició de qui els sol·licite per a la seua consulta,
degudament actualitzat, en les oficines municipals durant la seua vigència.

NOVENA. Funcionament de la bossa.
La vigència de la present bossa serà de dos anys, a comptar des de la data en què es
dicte la Resolució de l'Alcaldia d'aprovació definitiva. Moment en què s'obrirà termini
perquè els pertanyents a la bossa actualitzen el seu currículum, així mateix, es podran
presentar nous sol·licitants per a la conformació de la bossa del següent any.
Les contractacions temporals s'oferiran segons les necessitats del Servei i la crida dels
candidats s'efectuarà d'acord amb l'ordre de puntuació obtingut en el procés selectiu.
De conformitat amb l'article 7.a) de l'Estatut dels Treballadors, els menors de 18 anys
seleccionats per a la corresponent contractació hauran d'aportar, en efectuar la
mateixa, consentiment dels seus pares o autorització de la persona o institució que els
tinga al seu càrrec.
Arribat el moment de la seua contractació, l'aspirant serà requerit per a això de manera
fefaent, concedint-li un dia hàbil perquè de manera inequívoca i per qualsevol mitjà
que puga quedar constància manifeste el seu interès o no, en el contracte oferit. En
cas de no ser localitzat es donarà avís immediatament al següent de la llista
mantenint-se en reserva la persona no localitzada.
Si un candidat fóra notificat per a ser contractat i refusara l'oferta, sense acreditar
justificació serà eliminat de la llista. S'entendrà que existeix justificació quan s'acredite
mitjançant el mitjà de prova adequat a cada supòsit, en el termini de 5 dies naturals
des que es produeix l'oferta de contractació, alguna de les següents situacions:

a) Estar en situació de malaltia, acreditada per certificat mèdic.
b) Compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic.
c) Trobar-se en el període de descans per maternitat o paternitat biològica, adopció o
acolliment, tant preadoptiu com permanent.
d) Causa de força major apreciada amb tal caràcter per l'Administració.
Serà causa d'exclusió de la bossa el no haver superat el període de prova recollit en
les presents bases.
En el moment de la contractació. la Unitat de Recursos Humans verificarà tota la
documentació original que en el seu moment va presentar en fotocòpies l'interessat.
DECIMA. La presentació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació de les presents
Bases.
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DILIGÈNCIA: Per a fer constar que el present document va ser aprovat per
la Alcaldia mitjançant resolució de data 28 de juliol de 2022.
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BORSA DE PEO DE JARDINERIA I OFICIS VARIS
ANNEX I
NOM I COGNOMS
DNI/NIE
ADREÇA
MUNICIPI

CODI POSTAL

CORREU ELECTRÒNIC
TELÈFONS

DECLARA RESPONSABLEMENT
Que reuneix totes i cadascuna de les condicions que s’exigeixen en la base tercera de les
bases reguladores del procés selectiu de personal i constitució d’una borsa d’ocupació
temporal de peó de jardineria I oficis varis, referides a la data en què acabe el termini de
presentació d’instàncies.
Que reuneix les aptituds físiques i psíquiques necessàries per al desenvolupament del lloc
de treball.

SOL·LICITA
Prendre part en la selecció de personal i constitució d’una borsa d’ocupació d’oficial de
jardineria, aportant la següent documentació:
DNI o NIE.
Vida Labora I contractes de treball.
Volant/Certificat empadronament darrers 12 mesos
Atzeneta d’Albaida,

de

de 2022

Signatura de l’interessat / de la interessada:

Les dades que ens facilite en la present instància seran incloses en un fitxer titularitat de l’Ajuntament d’Atzeneta
d’Albaida, la finalitat del qual és gestionar les peticions manifestades en el present document, relatiu a la participació en el
procés de selecció de personal i constitució d’una borsa de peó de neteja. Li informem que les seues dades seran
objecte de cessió als organismes públics als quals calga facilitar les seues dades pera poder gestionar la seua petició o
sol·licitud. Conforme a allò disposat en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals, vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i en el seu cas oposició,
mitjançant la presentació d’una instància, acompanyada del seu DNI (o document acreditatiu equivalent), en el Registre
General de l’Ajuntament d’Atzeneta d’Albaida.
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BORSA DE PEÓ JARDINERIA I OFICIS VARIS
ANNEX I
INSTÀNCIA
NOM I COGNOMS
DNI/NIE
ADREÇA
MUNICIPI

CODI POSTAL

CORREU ELECTRÒNIC
TELÈFONS

DECLARA RESPONSABLEMENT
Que reuneix totes i cadascuna de les condicions que s’exigeixen en la base tercera de les
bases reguladores del procés selectiu de personal i constitució d’una borsa d’ocupació
temporal de peó de jardineria I oficis varis, referides a la data en què acabe el termini de
presentació d’instàncies.
Que reuneix les aptituds físiques i psíquiques necessàries per al desenvolupament del lloc
de treball.

SOL·LICITA
Prendre part en la selecció de personal i constitució d’una borsa d’ocupació d’oficial de
jardineria, aportant la següent documentació:
DNI o NIE.
Vida Labora I contractes de treball.
Volant/Certificat empadronament darrers 12 mesos

Atzeneta d’Albaida,

de

de 2022

Signatura de l’interessat / de la interessada:

Les dades que ens facilite en la present instància seran incloses en un fitxer titularitat de l’Ajuntament d’Atzeneta
d’Albaida, la finalitat del qual és gestionar les peticions manifestades en el present document, relatiu a la participació en el
procés de selecció de personal i constitució d’una borsa de peó de neteja. Li informem que les seues dades seran
objecte de cessió als organismes públics als quals calga facilitar les seues dades pera poder gestionar la seua petició o
sol·licitud. Conforme a allò disposat en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals, vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i en el seu cas oposició,
mitjançant la presentació d’una instància, acompanyada del seu DNI (o document acreditatiu equivalent), en el Registre
General de l’Ajuntament d’Atzeneta d’Albaida.
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