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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

E D I C T E 
 

 

De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local del dia 5 de maig de  2011,  
pel qual  s’aproven les bases i es convoca concurs lliure per a la provisió de tres 
places de netejador de la platja, per a la temporada d’estiu. 

 

Les bases per cobrir la plaça esmentada són les que a continuació es relacionen: 

 
BASES PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE TRES PEONS PER A LA 
NETEJA DE LA PLATJA 
 
1.- Objecte de la convocatòria 
 
L’objecte de la convocatòria és cobrir, pel sistema de concurs, tres llocs de treball 
per a la neteja de la platja pel termini de quatre mesos (des del 15 de juny fins al 15 
d’octubre de 2011), amb una dedicació de 37,5 hores setmanals. 
 
2.- Tasques a realitzar 
 

• Netejar manualment la platja, on no s’hi arriba amb mitjans mecànics 
• Fer la neteja del Passeig Marítim 
• Buidar les papereres i posar bosses 
• Netejar les dutxes, lavabos i fonts que hi ha a la platja i al Passeig Marítim 
• Recollir la brossa de la platja 
• Altres tasques relacionades amb la categoria de peó de la brigada 

 
3.- Condicions que hauran  de tenir les persones as pirants per prendre part del 
concurs 
 

a) Tenir la nacionalitat espanyola, la de qualsevol dels estat membres de la 
Unió Europea o la d’altres estats als quals els hi sigui d’aplicació la lliure 
circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals ratificats per 
Espanya. Els nacionals de la resta d’estats hauran de ser residents a l’Estat 
espanyol 

b) Tenir complerts 16 anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de 
jubilació forçosa. 

c) No patir malaltia o defecte físic, que impedeixi el compliment de les 
corresponents funcions de la plaça a cobrir 

d) No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de 
qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/da per a 
l’exercici de funcions públiques 

e) Estar en possessió del certificat d’escolaritat o equivalent 
f) Estar en possessió del carnet de conduir classe B 

 
4.- Forma i termini de presentació d’instàncies 
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Les instàncies en què se sol·liciti prendre part en el concurs es dirigiran a l’alcalde-
president de l’Ajuntament de Canet de Mar, i es presentaran, en horari d’oficina, al 
Registre General de la Corporació, en el termini de 20 dies naturals comptats des de 
l’endemà de la publicació de l’anunci  d’aquestes bases en el BOP.  
 
A les instàncies,   els/les aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes  i 
cadascuna de les condicions exigides a la base tercera (referent sempre a la data 
d’expiració del termini assenyalat per a la presentació d’instàncies) 
 
A la instància per prendre part en el concurs, els/les aspirants hauran d’adjuntar la 
documentació següent: 

• Còpia del DNI/NIE 
• Còpia del carnet de conduir 
• Còpia de la titulació acadèmica 
• Currículum Vitae, que posi de manifestat les dades personals, laborals i 

formatives 
• Document que acrediti l’experiència com a peó de neteja (certificats 

d’empresa, contractes) 
• Document que acrediti estar inscrit/a al Servei d’Ocupació de Catalunya 

(demanda d’ocupació) 
 

Tots els mèrits que s’al·leguin s’hauran d’acreditar documentalment. 
 
Amb la formalització i presentació de sol·licituds, els/les aspirants donen el seu 
consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries 
per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés 
selectiu, d’acord amb la normativa vigent.  
 
5.- Comissió de valoració 
 
La Comissió de valoració estarà formada de la manera següent: 
 
President:  El cap de la Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament 
Vocal:  Un oficial 1a de la Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament.  
Secretària: la cap de Recursos Humans de l’Ajuntament   
 
També hi podrà assistir, com a observador, un representant del comitè, sense veu ni 
vot. 
 
6.- Procediment de selecció 
 
El procediment de selecció contindrà les fases següents: 
 
Concurs: Consistirà en valorar els mèrits que figuren a l’annex. Per accedir a 
l’entrevista personal serà necessari obtenir 3 punts en aquesta fase 
 
Entrevista:  A tots els/les aspirants que hagin superat la fase de concurs se’ls hi farà 
una entrevista personal, que es valorarà fins a 5 punts. 
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La Comissió de valoració farà pública una relació amb el resultat dels procediment 
selectiu, per ordre de puntuació. 
 
La Comissió de valoració trametrà a l’Alcaldia proposta de contractació dels/de les 
tres primers/res aspirants amb la puntuació més alta, perquè resolgui. 
 
Els/les aspirants hauran de presentar al departament de Recursos Humans, en el 
termini de tres dies naturals, els documents acreditatius de reunir les condicions 
exigides en aquestes bases, tret d’aquelles ja acreditades en el moment de la 
presentació d’instàncies. 
 
Si dins el termini indicat els/les aspirants no presentessin la documentació 
esmentada o no reunissin els requisits exigits no podran ésser contractats/des, 
proposant el/la següent aspirant que hagi superat les proves. 
 
7.- Incidències 
 
La Comissió de valoració quedarà facultada per resoldre els dubtes que es presentin 
i prendre els acords necessaris pel bon ordre del concurs en tot el que no està 
previst en aquestes Bases. 
 
 
ANNEX 
 
Mèrits del Concurs 
 
1.- Feines realitzades que tinguin relació directa amb la neteja de platges: 0,5 punts 
per mes, fins a un màxim de 3 punts 
 
2.- Estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya:  

a) amb una antiguitat inferior a 3 mesos: 0,25 punts 
b) amb una antiguitat d’entre 3 i 6 mesos: 0,5 punts 
c) amb una antiguitat superior a 6 mesos: 1 punt 

 
3.- Ser usuari/ària del servei d’inserció laboral de Canet de Mar: 1 punt  
     (fet que serà comprovat directament per l’Ajuntament) 
 
 
Canet de Mar, 6 de maig  de 2011 
 
 
 
 
 
 
Joaquim Mas Rius 
L’alcalde  
 
 


