AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA D’OFICIAL LLAUNER, PER
CONTRACTE DE RELLEU DEL 50% - OFERTA GENÈRICA
ANTECEDENTS
Oferta genèrica registre núm: 04 2019 000259-3
CNO: 7221
Codi de Municipi: 07015
Data selecció: 2 de maig de 2019, a les 9 del matí
Lloc: Edifici de la Policia Local de Ciutadella.
Personal tècnic que du a terme la selecció: Joan Moll, enginyer municipal, Sam Moll Bosch,
tècnic extern i Ernesto Sancho Marquès, oficial llauner municipal. Aixecarà acta de la sessió un/a
funcionari/a que actuarà com a secretari/a.
Requisits per accedir a la selecció:
- Tenir el graduat d’ESO o titulació equivalent, o tenir 4 anys d’experiència en feines equivalents
- Tenir el carnet de conduir de nivell B
Documentació a presentar a l’ajuntament necessària per poder accedir a la selecció:
- DNI
- Titulació acadèmica.
- Targeta d’atur
- Certificat de la Junta Avaluadora del nivell B1, equivalent o superior. En el cas que no es tingui
s’haurà de fer una prova del nivell de català que serà eliminatòria.
- Vida laboral i certificats o contractes de feina que permetin demostrar la feina efectuada
relacionada amb el perfil laboral sol·licitat, si s‘escau.
- Certificats que permetin demostrar la formació efectuada amb el perfil laboral sol·licitat, si
s’escau.
- Carnet de conduir
Forma i termini de presentació
Aquesta documentació s’ha de presentar al Registre general d’entrada de l’Ajuntament de
Ciutadella, Plaça des Born, 15, en horari de 9.00 a 14.00 o bé telemàticament a través de la seu
electrònica municipal https://www.carpetaciutadana.org/web/gesserveis/gserveis.aspx a través d’una
instància genèrica, exposant que l’objecte és la documentació requerida per l’oferta genèrica núm:
04 2019 000259-3, expedient: 006694/2018
El termini per presentar la documentació acaba el dia 26/04/2019, a les 14 hores.

Proves que es duran a terme el dia 02/05/2019:
• Prova de català nivell B1 per les persones candidates que no presentin el certificat de la
Junta Avaluadora. (Es farà a les instal·lacions de la policia local)
• Prova teòrica relacionada amb les tasques generals del lloc de feina, detallades al final
d’aquest document. Puntuació màxima 10 punts. Mínim s’hauran de treure 5 punts per
superar la prova.
• Cas pràctic relacionat amb les tasques generals del lloc de feina. Puntuació màxima 10
punts. Mínim s’hauran de treure 5 punts per superar la prova.
• Experiència laboral: fins a un màxim de 6 punts, valorats de la següent manera:
◦ Pels serveis professionals prestats en tasques d’oficial llauner (o feina equivalent) a l’empresa
privada: 0’05 punts per mes treballat, fins a un màxim de 3 punts.

◦ Pels serveis professionals prestats en tasques d’oficial llauner en qualsevol administració pública:
0’06 punts per mes treballat, fins a un màxim de 4 punts.
◦ Pels serveis professionals prestats en tasques d’oficial llauner a l’administració local: 0’08 punts per
mes treballat, fins a un màxim de 6 punts.
◦ Un mateix mèrit solament es podrà valorar en aquell apartat en què obtengui la major puntuació. En
tots els anteriors apartats es valoraran de la mateixa manera tant els serveis prestats a l’administració
pública com a personal funcionari o com a personal laboral, sempre que es tracti de les funcions
pròpies d’oficial llauner.
◦ La prestació dels serveis s’acreditarà mitjançant informe de la vida laboral emès per la Tresoreria
General de la Seguretat Social, juntament amb la còpia compulsada del contracte laboral i/o el
nomenament o bé qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats i la categoria
laboral o el grup (certificats de feina, nòmines...), amb indicació de l’inici i de la finalització de la
prestació dels serveis professionals.

•

Formació directament relacionada amb el lloc de feina: fins a un màxim de 4 punts
◦ Per estar en possessió de les titulacions següents:
▪ Per títol de batxillerat o cicle formatiu: ,0,25
▪ Per títol de diplomatura: 1 punt
▪ Per títol de grau, llicenciatura o equivalent: 1,5 punts per títol.
▪ Es valorarà només la titulació amb major puntuació.
◦ Per l'assistència i l'aprofitament en cursos o formació directament relacionats amb el lloc de feina:
0,005 punts per hora, fins a un màxim de 2 punts. S’acreditarà mitjançant certificat expedit pel centre
que va impartir el curs.
◦ Per l'assistència i l'aprofitament en cursos o formació relacionada amb les noves tecnologies: 0,005
punts per hora, fins a un màxim de 0,5 punts. S’acreditarà mitjançant certificat expedit pel centre que
va impartir el curs.

◦ Per estar en possessió del títol de català de nivell superior al B1:
▪ El certificat B2 de català: 0,25 punts.
▪ El certificat C1 de català: 0,5 punts.
▪ El certificat C2 de català: 1 punt.
▪ Es valorarà només el títol amb major puntuació.

◦ Per estar en possessió del carnet de conduir nivell C: 0,5 punts
La puntuació final s’obtindrà amb la suma de totes les proves, l’experiència, la formació i el
carnet de conduir. Es proposarà com a candidat per a la substitució la persona amb la
màxima puntuació. En el cas d’empat, es tindrà en compte la major puntuació obtinguda en
l’apartat d’experiència,

Tasques generals d’oficial llauner:
• Instal·lació i manteniment de la xarxa de captació i distribució d’aigua, amb vigilància de la
captació, reparacions d’urgència, noves instal·lacions i manteniment.
• Direcció i coordinació dels manobres adscrits al servei d’aigües en les seves tasques de
suport.
• Aquelles tasques relacionades amb el lloc de feina que li siguin encomanades.

