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BASES REGULADORES DE LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE 

TREBALLADORS DESEMPLEATS PER A SERVICIS BÀSICS DE 
MANTENIMENT I FUNCIONAMENT DE SERVEIS. PLA D'OCUPACIÓ 
LOCAL 2016. 
 
 
 
Primer. Objecte 
 
   
 A l'haver-se esgotat la borsa de desempleats que estava en 
funcionament, l'objecte de les presents bases és el continuar durant 
l'any 2016 amb el funcionament d'una borsa de treball municipal, 
l'objecte de la qual és afavorir l'ocupació als desempleats  per mitjà de 
la contractació amb caràcter no permanent i amb una duració 
determinada del personal precís per a cobrir de manera puntual 
necessitats en els servicis de parcs i jardins, neteja viària del terme 
municipal, xicotets treballs d'obra i en general aquells relacionats amb 
manteniment o gestió administrativa dels serveis de manteniment 
municipals. Es creu necessari  canviar alguns dels requisits que havien 
per a poder adequar les bases a la realitat actual. Les persones 
contractades ho seran en la categoria de peons, nivell XII del Conveni 
Col·lectiu de Construcció i Obres Públiques. 
 
 Es pretén amb estes contractacions conciliar les necessitats 
puntuals de personal que poguera necessitar esta Corporació amb la 
realització d'una acció social i de foment de l'ocupació que permeta a 
desempleats exercir funcions retribuïdes per un espai de temps que no 
podrà excedir set dies.  
 
 
Segon.- Requisits 
 
 

Podran formar part d'esta bossa aquells persones que 
complisquen els següents requisits en el moment en què finalitze el 
termini de presentació de sol·licituds de cada convocatòria 
 
1.-  Haver complit els 16 anys 
 
2.- No patir malaltia o limitacions físiques o psíquiques que impedisquen 
el normal exercici de les tasques que es pretenen assignar. 
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3.- Figurar com a demandant d'ocupació. S'acreditarà per mitjà de 
certificació emesa pel SERVEF. 
 
 
4.- No  percebre prestació superior a 426 € mensuals a la data de  
presentació de sol·licituds. S'acreditarà per mitjà de certificat emés per 
Servici Públic d'Ocupació Estatal. 

 
 
 

 
Estos requisits hauran de mantindre's en el moment de 
la contractació. 
 
 
Tercer.- Sol·licituds i característiques de la borssa 
 
 
 Haurà de presentar-se sol·licitud per mitjà d'instància 
normalitzada que es facilitarà en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, 
acompanyada de la documentació següent: 
 

- Fotocòpia de DNI 
- Fotocòpia llibre família 
- Fotocòpia declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici 2014 i a 

falta d'això certificat emés per l'AEAT de no haver-la presentat. 
Serà necessari para cada un dels membres de la unitat familiar 
majors d'edat. 

- Certificat de discapacitat amb grau (si és el cas) 
- Certificat d'inscripció en el SERVEF com a demandant d'ocupació 

en què figure l'antiguitat d'inscripció. S'obté per internet en la 
web (és necessari DARDE) www.servef.es, en l'apartat 
AUTOSERVEF. 

- Certificat del SEPE en el que conste si a la data de presentació de 
la sol·licitud es percep prestació i import de la mateixa. S'obté per 
internet en la web (és necessari usuari i contrasenya que facilita 
l'oficina del SEPE de Sueca): 

 
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciuda
danos/cita_previa.html  
 
 

http://www.servef.es/�
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html�
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html�
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El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 
19 de febrer de 2016 
 

 La borsa de treball  tindrà una vigència fins al 31 de desembre de 
2016 i es procedirà a la seua convocatòria. 
 
 Les persones contractades ho seran en la categoria de Peó de la 
construcció, nivell XII i les seues retribucions es regiran pel Conveni 
Col·lectiu de la construcció i obres públiques de la província de València 
vigent en el moment de la contractació. 
 
 Els que desitgen ser inclosos en la mateixa, presentaran durant el 
termini fixat en l'anunci de convocatòria, la documentació que s'establix 
en les presents bases  que serà objecte de comprovació i baremació 
pels servicis municipals amb vista a la confecció de la llista d'aspirants. 
  
 En casos de malaltia o accident, degudament acreditats, en el 
moment de la crida, es traslladarà el seu dret a la contractació al 
moment immediatament posterior a la data d'alta. 
 
 
 
 
Quart.- Baremació 
 

 
5.1 Tram d'edats del sol·licitant en data finalització de presentació 

de la documentació: 
 
              

Fins 24 anys:  2 punts 
De 24 a 34 anys: 5 punts 
De 35 a 44 anys: 10 punts 
De 45 a 54 anys: 15 punts 
De 55 a 65 anys: 20 punts 

 
 
 
5.2 Responsabilitats familiars: S'entendrà per responsabilitat 

familiar, tindre càrrec, al cònjuge (deurà estar inscrit/a en l SERVEF i no 
percebre prestacions) o fills menors d'edat o majors discapacitats o 
majors desempleats sense percebre prestació superior a 426 € 
mensuals. S'atorgaran cinc punts per cada un dels familiars a càrrec.  
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5.3 Rendes anuals de cada membre de la unitat familiar: 
 
 

RENDES PUNTS 
De 0 a 3.669,12 (40% SMI)  25 
De 3.669,13 a 5.045,04 (40-55% SMI)  20 
De 5.045,05 a 6.420,96 (55-70% SMI) 15 
De 6.420,97 a 7.338,24 (70-80% SMI)  10 
De 7.338,25 a 8.255,52 (80-90% SMI)  5 
Mes de 8.255,53 (90% SMI)  0 

 
 
5.4 Discapacitat del treballador: 
 
 

GRAU DISCAPACITAT PUNTS 
< al 33% 5 
>= al 33% y < al 65% 10 
>= al 65% 15 

  
  
5.5 No haver sigut contractat per l'Ajuntament de Favara durant l'any 
2015 0 2016 amb un contracte de treball d'una duració  de set o més 
dies: 20 punts. 
 

 5.6 Per ser demandant d’ocupació inscrit en el SERVEF, 0,20 
punts per mes complet (Cal aportar certificació emesa per el SERVEF). 

 

 5.7.- Per ser família monoparental amb càrregues familiars: 20 
punts. (S'haurà d'aportar Llibre de Família o document que acredite tal 
situació) 
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Quint.- Empats. 
 
 Davant de la previsió de possibles empats, s'establixen com a 
criteris diriments i en l'orde establit els següents: 
 

- Major puntuació per responsabilitats familiars 
- Major període de permanència com a demandant d'ocupació 
- No ser beneficiari de prestació o subsidi per desocupació 
- Menor import en la prestació rebuda 

 
 
 
Sext.- Suposats excepcionals i urgents. 
 
L'Alcaldía-Presidencia podrà en casos excepcionals i degudament 
justificats, amb informe preceptiu previ dels Servicis Socials, pot 
acordar la contractació de treballadors as/, de forma paral·lela a esta 
bossa, quan es tracte de resoldre una situació de necessitat 
peremptòria que no puga ser demorada segons el parer dels servicis 
socials.        
 
 
Estes bases han sigut aprovades per Resolució d'Alcaldia núm. /2016, de 
data   
 


