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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS ALCÚDIA SA

4379 Aprovació borsí de treball per a la categoria de platgers per a l’Empresa Municipal de Serveis d’
Alcúdia, SAU

El passat dia 19 de febrer de 2019, en reunió del Consell d’Administració de l’Empresa Municipal de Serveis d’Alcúdia, S.A.U. s’adoptà l’
acord d’aprovar un borsí de treball per a la categoria de platgers per a l’Empresa Municipal de Serveis d’Alcúdia, S.A.U., cosa que es fa
pública mitjançant el present anunci.

A efectes de donar publicitat a la convocatòria es transcriuen a continuació íntegrament les bases de la mateixa.

 

Alcúdia, 25 d'abril de 2019

President del Consell d’Administració d’EMSA, SAU 
Domingo Bonnín Daniel

 

BASES PER A LA FORMACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PLATGERS.

Primera.- Objecte de la convocatòria:

L’objecte de la present convocatòria és la creació d’una borsa de treball, pel sistema de concurs, de platgers per cobrir puntes de feina o la
substitució dels titulars de les places de plantilla en casos de suspensió dels seus contractes de treball.

Segona.- Contractació i funcions:

La contractació serà mitjançant contracte temporal (eventual per circumstàncies de producció o d’interinitat).

Les funcions bàsiques del lloc de treball seran les següents:

a.Retirada i emmagatzemament de les hamaques de les platges.
b.Manteniment de les hamaques i les ombrel·les.
c.Cobrament dels tiquets als usuaris.
d.Neteja de la platja.
e.Qualsevol altra funció que se li pugui encomanar relacionada amb l’explotació de la platja.

Tercera.- Requisits dels aspirants:

Per a prendre part al procediment selectiu serà necessari posseir els següents requisits a la data d’expiració assenyalat per a la presentació de
sol·licituds:

a.Tenir nacionalitat espanyola o la d’alguna dels altres estats membres de la Unió Europea, així com també la dels estats als quals en
virtut dels tractats internacionals  subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya hi sigui d’aplicació la lliure circulació de
treballadors. També hi podran participar els estrangers amb residència legal a Espanya.
b.Tenir 16 anys complerts el dia que finalitzi el termini de presentació de les sol·licituds.
c.Estar en possessió del títol d’EGB, FP I o equivalent o en condicions d'obtenir-lo a la data en que finalitzi el termini de presentació
de instàncies.
d.No estar processat ni haver estat separat per expedient disciplinari de cap organisme de l’Administració o ens dependents, ni estar
inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
e.No patir malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el desplegament de les corresponents funcions.
f.Coneixements de català nivell A2.
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Quarta.- Presentació d’instàncies:

Les instàncies per participar al concurs-oposició s'hauran de presentar, adreçades al Sr. President de l’Empresa Municipal de Serveis d’
Alcúdia SAU, en el registre general d’entrada de l’empresa, en un termini que finalitzarà el vintè dia natural a comptar des del següent a la
publicació d'aquesta convocatòria al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament d’Alcúdia, al Tauler d’anuncis d’EMSA SAU i al Butlletí Oficial de
les Illes Balears. Les instàncies es facilitaran gratuïtament al registre general d’EMSA SAU.

Per a ser admesos i prendre part al concurs n'hi haurà prou amb què els aspirants manifestin a les seves sol·licituds que reuneixen totes i cada
una de les condicions exigides a la Base Tercera d’aquesta convocatòria, excepte el requisit de coneixement de nivell A2 de català, que haurà
d’acreditar-se mitjançant la corresponent certificació. La no acreditació del nivell de coneixement de català exigit obligarà als/les aspirants a
la superació d’una prova específica (prèvia a l’inici de les demés proves selectives) que acrediti el nivell A2 de coneixements de llengua
catalana. Aquesta prova es durà a terme per part del Servei de Normalització Lingüística de l’Ajuntament d’Alcúdia.

Juntament amb la instància, els aspirants hauran de presentar aquells documents, originals i fotocòpies, que acreditin els mèrits dels què
siguin titulars a valorar pel Tribunal a la fase de concurs. Els mèrits al·legats i no justificats degudament abans de la finalització del termini
de presentació d’instàncies no seran valorats .

Cinquena.- Admissió d'aspirants:

Finalitzat el termini de presentació d’instàncies l’autoritat convocant dictarà resolució aprovant la llista provisional d’aspirants admesos i
exclosos en  el termini de tres dies hàbils des de la finalització del termini de presentació d’instàncies, que es farà pública al tauler d'Edictes
de l'Ajuntament i a la plana web municipal, concedint un termini de deu dies per tal que els interessats presentin les al·legacions que
considerin oportunes i en seran esmenats els errors. A la mateixa resolució es comunicarà la data d’inici del exercicis, lloc i hora.

Aquestes reclamacions, si n'hi hagués, seran acceptades o rebutjades en la Resolució que es dicti, per la qual cosa serà aprovada la Relació
Definitiva d'Aspirants Admesos i Exclosos, que es farà pública de la mateixa manera que la relació anterior. Els successius anuncis del
procediment selectiu es publicaran al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament i a la plana web municipal.

En cas de no produir-se reclamacions a la Llista Provisional, s'entendrà aquesta elevada a definitiva, sense necessitat de nova resolució i
publicació.

Els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d'ofici o a petició de l'interessat.

Sisena.- Tribunal Qualificador: 

 El Tribunal estarà format per: 

President:                   Laura Herrero Aibar (Enginyera d’EMSA)
Suplent:                      Miquel Palou Arbós (Ajudant coordinador de platges)
1er Vocal i secretari:  Joan Miquel Pons López (Personal)
Suplent:                      Maribel Jiménez Cifre (Administratiu)
2on Vocal:                  Marc Hibernón Alenyar (Coordinador de platges)
Suplent:                      Bartolomé Iglesias Ruíz (  
3er Vocal:                   Gaspar Company Forteza (Ajudant Coordinador de Platges)
Suplent:                      Eric Sandias (Arquitecte tècnic municipal)
4t Vocal:                     Aina Maria Palmer Caubet(Biòloga d’EMSA)
Suplent:                      Maria Antonia Llompart Hernàndez (Tècnica comptable)

El comitè d’empresa podrà designar un representant pel control i vigilància del procediment selectiu.

El Tribunal no es podrà constituir ni actuar sense l’assistència del president, del secretari i de la meitat, al menys, dels seus membres, titulars
o suplents indistintament.

Els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se de formar part d’aquest quan concorrin les circumstàncies previstes en l’article 23 de la Llei
40/2015, de 1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, o si hagués realitzat tasques de preparació d’aspirants a proves selectives en els
cinc anys anteriors a la publicació d’aquesta convocatòria, notificant-ho a l’autoritat  competent. Els aspirants podran recusar-los per iguals
motius, cas de no abstenir-se. El Tribunal podrà disposar la incorporació als seus treballs d’assessors especialistes, per al desenvolupament
del procediment selectiu. Aquests assessors es limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques, sobre la base de les quals
col·laboraran amb el Tribunal i tindran veu però no vot.
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Setena.- Fase de concurs i mèrits a valorar:

Els mèrits a valorar pel Tribunal seran els següents:

a.Tenir permís de conduir classe B1: 2 punts
b.Experiència laboral a administracions, ens dependents, o empreses privades en funcions anàlogues al lloc de treball: 0,1 punts per
mes treball fins a un màxim de 3 punts.
c.Coneixement acreditat mitjançant títols oficials de llengua estrangera: 0,5 punts per idioma i grau de l’escola oficial d’idiomes
acreditat (Bàsic, Intermig, Avançat, C1 i C2),  fins a un màxim d’1 punt, tenint en consideració la següent taula:

A partir del curs 2017-2018:

Nota: per obtenir els nivells B1 o B2 del MCER, s’ha de haver aprovat el B1.2 i el B2.2 respectivament

Nivell Cursos MCER Certificats

 Bàsic
Bàsic 1
Bàsic 1

A1
A2

Certificat de Nivell Bàsic

 Intermedi
Intermedi 1
Intermedi 2

B1.1
B2.2

Certificat de Nivell Intermedi

 Avançat
Avançat 1
Avançat 2

B1.1
B2.2

Certificat de Nivell Avançat

 C1  C1  C1 Certificat de Nivell C1

 C2  C2 C2 Certificat de Nivell C2

Curs de prevenció de riscos laborals: 0,02 punts per hora acreditada, fins un màxim d’1 punt.
Curs de primer auxilis: 0,01 punts per hora acreditada, fins un màxim de 0,5 punts.
Curs atenció al client: 0,01 punts per hora acreditada, fins un màxim de 0,5 punts.
Entrevista personal en què s’avaluarà la idoneïtat de l’aspirant: màxim 2 punts

Es consideraran funcions anàlogues al lloc de treball, a més de les relacionades a la base segona d’aquest procediment, muntatge i
manteniment de para-sols i porxos amb càrritx, canyet, bruc o similars.

L’experiència professional haurà d’acreditar-se amb el contracte de treball acompanyat d’informe de vida laboral.

El coneixement acreditat d’una llengua estrangera s’haurà d’acreditar mitjançant títol o diploma expedit a l’efecte per un centre oficial.

El curs de prevenció de riscos laborals i el d’atenció al client s’acreditarà mitjançant l’aportació de títol o diploma expedit per l’organisme
oficial pertinent.

Vuitena.- Gestió de la borsa de treball:

Una vegada confeccionada la borsa de treball, els aspirants seran requerits per ocupar les corresponents places per ordre de puntuació,
aplicant-se les següents regles:

El contracte serà temporal per circumstàncies de producció o d’interinitat per a substitucions de treballadors amb reserva de lloc de
treball.
L’aspirant que refusi una oferta d’ocupació passarà a ocupar el darrer lloc de la llista.
Una vegada que un aspirant hagi ocupat una plaça,  passarà a ocupar el darrer lloc de la llista.
L’aspirant que refusi per segona vegada una oferta d’ocupació (consecutiva o alterna), sense causa justificada, serà definitivament
exclòs de la borsa.
Aquest borsí tindrà una vigència màxima de dos anys.

Aquesta borsa anul·la les anteriors borses de treball de platgers de l’entitat EMSA SAU. A més, per a aquests llocs de feina específic no
seran vàlides les borses de mateixa categoria actualment aplicables a aquesta Empresa Municipal.

Serà d’aplicació a aquest procediment el que disposa la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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