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PERSONAL RRHH 2020/44 
Exp.Elec.ABS 2020/1319   

EDICTE

Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la 
contractació d’un/a treballador/a social a l’Ajuntament de Pollença per cobrir baixa per 
maternitat i situacions vinculades 

Mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern Local,, en sessió de 16 de juny de 2020, s’ha 
aprovat la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu extraordinari per a la 
contractació d’un/a treballador/a social per cobrir baixa per maternitat.
 
Cosa que fem pública al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de Pollença 
(http://www.ajpollenca.net/oficinaelectronica) i a la pàgina web municipal 
(http://www.ajpollenca.net).

Contra l’esmentada Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar de forma alternativa els següents recursos: o bé potestatiu de reposició, a 
interposar davant la Batlia, en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la publicació 
de la present resolució, o bé directament recurs contenciós administratiu a interposar davant el 
jutjat contenciós administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de 
l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, tot això sense perjudici que els interessats puguin 
interposar aquells altres recursos que considerin procedents.

“4.4.2.- Aprovació, si escau, de les Bases Especifiques del procediment selectiu per la 
contractació d’un/a treballador/a social a  l’Ajuntament  de  Pollença per cobrir baixa per 
maternitat i situacions vinculades, i convocatòria (Exp. Elec. ABS 2020/1319 i 
Personal/2020/44)

Seguidament es dóna lectura a la Proposta de Batlia de dia 11 de juny de 2020 que es transcriu a 
continuació:

“PROPOSTA DE BATLIA 

Atesa la prevista baixa per maternitat de la Sra. Maria Antònia Tugores Borras, treballadora 
social, personal laboral fix de l’Ajuntament de Pollença.

Atesos els darrers canvis en el funcionament del SOIB, que impliquen que a partir d’ara no es 
faran processos de selecció per a aquelles Administracions que no ho tenguin previst a la 
normativa, com és el cas del Conveni Col·lectiu de l’Ajuntament de Pollença.

S’han elaborat unes bases que regiran el procediment per contractar un/a treballador/a social 
durant la baixa i altres situacions vinculades de la Sra. Maria Antònia Tugores Borras.

Les esmentades Bases s’han remès al Comitè d’Empresa de Personal laboral de l’Ajuntament de 
Pollença als efectes pertinents.
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El Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía, Batle de l’Ajuntament, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent acord:

1r.- Aprovar les Bases Específiques del procediment selectiu per la contractació d’un/a 
treballador/a social a  l’Ajuntament  de  Pollença per cobrir baixa per maternitat i situacions 
vinculades, elaborades a l’efecte, i que s’adjunten al present acord.

2n.- Convocar el procediment amb subjecció a les bases aprovades.

No obstant això, la Junta de Govern local acordarà 

ANNEX

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER LA 
CONTRACTACIÓ D’UN/A TREBALLADOR/A SOCIAL A  L’AJUNTAMENT  DE   
POLLENÇA PER COBRIR BAIXA PER MATERNITAT I SITUACIONS 
VINCULADES

PRIMERA.-  OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte de la present convocatòria és la selecció, mitjançant concurs, de personal laboral 
temporal per a la contractació d’un/a treballador/a social per cobrir la baixa per maternitat de la 
Sra. Maria Antònia Tugores Borras, i posteriors situacions fins a la seva reincorporació a la 
plaça; supòsit previst a l’article 15.1 c) del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.
El contracte laboral tindrà caràcter temporal de durada determinada, durant la baixa de 
maternitat i possibles situacions posteriors fins a la reincorporació de la Sra. Tugores Borras  i la 
jornada de treball serà completa. 

Es conformarà una borsa amb els/les aspirants que no hagin estat seleccionats/des per al supòsit 
que la persona contractada es doni de baixa també, o acabi la seva relació laboral abans de la 
reincorporació de la Sra. Maria Antònia Tugores Borras.

SEGONA.- REQUISITS DELS ASPIRANTS
Per prendre part en les proves selectives serà necessari reunir les següents condicions:
a) Tenir nacionalitat espanyola o la d’algun Estat membre de la Unió Europea o que, en virtut 
dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui 
aplicable la lliure circulació de treballadors.
L’aspirant que no tingui la nacionalitat espanyola ha d’acreditar documentalment la seva 
nacionalitat amb un document vigent i el seu permís de residència i de treball si s’escau.
b) Tenir 16 anys complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol de grau en Treball Social, o diplomatura en Treball Social. 
d) Acreditar els coneixements de llengua catalana corresponents al nivell C1. Es reconeixeran 
els certificats que es presentin, acreditatius del coneixement del nivell C1, expedits pels 
organismes competents, inclosos en l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 
21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als 
certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General del Govern de les Illes 
Balears competent en matèria de política lingüística, i segons el règim temporal i 
d’equivalències que s’hi estableix.   
e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 
Administracions Públiques, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o 

És còpia electrònica autenticada del document original

Codi Segur de Validació bfe1ad02eeec4b37a34e502e12b078c8001

Url de validació https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

B
ar

to
m

eu
 C

if
re

 O
ch

o
g

av
ia

17
/0

6/
20

20
B

at
le

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


C/. Calvari, núm. 2 – 07460 Pollença – Illes Balears – tels. 971 53 01 08 – Fax 971 53 40 19

càrrecs públics per resolució judicial per a l’accés al cos o escala de funcionari, o  per exercir 
funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral. En el cas de ser nacional d’un 
altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció 
disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu Estat, en els mateixos termes l’accés a 
l’ocupació pública. 
f) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents. 

Els requisits establerts en els apartats anteriors hauran de complir el darrer dia de termini de 
presentació d’instàncies i gaudir dels mateixos durant el període selectiu. 

TERCERA.- SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ I ACREDITACIÓ DE MÈRITS 
Les instàncies per participar al concurs s’hauran de presentar, segons el model normalitzat que 
figura a l’Annex I d’aquestes bases, adreçades al Sr. Batle de l’Ajuntament de Pollença, dins el 
termini de QUINZE DIES NATURALS, a comptar des del dia següent a la publicació 
d’aquesta convocatòria en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Pollença i a la pàgina web de 
la Corporació (http://www.ajpollenca.net), amb independència del registre o oficina en que es 
presentin. A la instància les persones aspirants hauran d’indicar la titulació que posseeixen que 
els habilita per participar en el procediment selectiu.

Les instàncies es podran presentar davant el Registre General de la Corporació de forma 
presencial o telemàtica (http://www.ajpollenca.net/oficinaelectronica) o per qualsevol dels 
mitjans admesos a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les Administracions públiques. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, 
diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent. 

El model de sol·licitud per inscriure’s a les a les proves selectives està a disposició de les 
persones interessades en el Registre General de l’Ajuntament, en els seus registres auxiliars, a la 
seu electrònica de l’Ajuntament de Pollença  (http://www.ajpollenca.net/oficinaelectronica)  i a 
la pàgina web municipal.   

A més per ser admesos i prendre part al procediment els aspirants hauran de presentar còpia del 
seu DNI o NIE, i que així mateix manifestin a les seves sol·licituds que reuneixen totes i cada 
una de les condicions exigides a la base segona d’aquesta convocatòria.  

Per ser admesos i prendre part al procediment les persones aspirants hauran de presentar la 
següent documentació:

a. Instància emplenada d’acord amb el model normalitzat (Annex I), indicant en ella la titulació 
i el nivell de coneixements de llengua catalana, respectivament, que al·lega posseir per 
participar en la convocatòria. La no indicació en la sol·licitud de la titulació i el nivell de 
coneixement de la llengua catalana al·legats per al compliment de requisits per participar en la 
convocatòria serà motiu d’exclusió.
b. Còpia del DNI o NIE.
A més hauran d’adjuntar en la sol·licitud per tal que siguin objecte de valoració per la comissió:
c. Còpia digitalitzada i/o autèntica dels documents que serveixin per acreditar els mèrits de la 
fase de concurs, d’acord amb la base cinquena.

Només es reconeixeran i seran objecte de valoració els mèrits obtinguts fins a la data de 
publicació de la convocatòria, no es valoraran els mèrits obtinguts amb posterioritat. A més, 
tampoc no es valoraran els mèrits obtinguts abans de la publicació de la convocatòria que siguin 

És còpia electrònica autenticada del document original

Codi Segur de Validació bfe1ad02eeec4b37a34e502e12b078c8001

Url de validació https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

B
ar

to
m

eu
 C

if
re

 O
ch

o
g

av
ia

17
/0

6/
20

20
B

at
le

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


C/. Calvari, núm. 2 – 07460 Pollença – Illes Balears – tels. 971 53 01 08 – Fax 971 53 40 19

al·legats però que no es justifiquin degudament abans de la finalització del termini de 
presentació d’instàncies. Els documents hauran de ser originals (acompanyats de còpia) o còpies 
digitalitzades i autèntiques en el moment de la presentació, o bé còpies degudament adverades 
per l’autoritat, organisme o fedatari públic competent. En cap cas es requerirà documentació o 
esmena d'errors relativa als mèrits, llevat de defectes merament formals advertits en la 
documentació presentada per l’aspirant, sempre que aquesta acrediti el mèrit al·legat en 
l’aspecte substantiu.

QUARTA. - COMISSIÓ DE VALORACIÓ DELS ASPIRANTS
La comissió de valoració del procediment estarà constituïda per tres membres. La designació de 
les persones integrants de l’òrgan de selecció inclourà la dels respectius suplents i la seva 
composició nominal es farà pública.
Hi podrà participar un observador designat pel comitè d’empresa que tindrà veu però no vot, les 
funcions seran observar el bon funcionament del procés selectiu. 
Els membres de la comissió de valoració s’hauran d’abstenir d’intervenir i ho notificaran a 
l’autoritat convocant, quan concorri alguna de les circumstàncies previstes pels articles 23 i 24 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP). Així mateix, les 
persones aspirants podran recusar els membres de la comissió quan concorri alguna de les 
circumstàncies contemplades en aquest paràgraf.
La comissió no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat dels seus membres, 
ja siguin titulars o suplents, i les decisions s’adoptaran per majoria. Sempre serà necessària la 
presència del president i del vocal-secretari. 
Correspon a la comissió, en el desenvolupament del procés selectiu, l’aplicació i la interpretació 
d’aquestes bases, com també la resolució de les incidències que puguin sorgir en el seu 
desenvolupament i de forma motivada.      

CINQUENA.- PROCEDIMENT SELECTIU
El procediment de selecció és el concurs de mèrits.

FASE DE CONCURS

Els mèrits al·legats i justificats pels aspirants que la comissió valorarà es regiran pel
barem següent:

1. Experiència professional  en la categoria  de Treballador/a Social
1.1.  Experiència  en Serveis Socials Comunitaris Bàsics  a l’Administració Pública. Es puntuarà  

0’5 punts per mes treballat  amb un màxim de 15.
1.2 Experiència en altres àrees de treball social de l’administració pública . Es puntuarà  0’4 

punts per mes treballat amb un màxim de 10.
1.3 Experiència en Serveis Socials Comunitaris Bàsics a fundacions, entitats o empreses. Es 

puntuarà  en 0’3 punts per mes treballat amb un màxim de 5 punts

Els serveis prestats simultàniament només es valoraran una vegada, i en cas que constin prestats 
en diferents nivells es valorarà el més alt.    
Forma d’acreditar el mèrit: 

 Els serveis prestats com a personal funcionari i personal laboral de les Administracions 
públiques i entitats del sector institucional vinculades s’hauran d’acreditar mitjançant 
certificat lliurat per l’organisme competent en què constaran: el lapse temporal de 
prestació (data d’inici i data de fi), el grup, escala i subescala i/o la categoria 
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professional i la vinculació amb l’Administració o organisme públic o entitat dependent 
(funcionari de carrera, interí, accidental, personal laboral) 

 Els serveis prestats a l’empresa privada, es podrà acreditar exclusivament a través 
d’alguna d’aquestes vies: a) mitjançant informe de vida laboral acompanyat de certificat 
expedit per l’empresa, on constin la data d’inici i de finalització dels serveis, i la 
categoria, lloc de treball i funcions desenvolupades b) mitjançant informe de vida 
laboral, acompanyat del contracte de treball corresponent. 

2. Accions formatives

Cursos de formació i perfeccionament i/o especialització impartits o promoguts per les 
administracions públiques; els impartits en els marcs dels acords de formació contínua i els 
agents socials, així com els homologats per l’EBAP; els impartits o promoguts per les 
universitats, els col·legis professionals, i les federacions o associacions d’entitats locals   
quan el contingut estigui directament relacionat amb les funcions de la categoria 
corresponent a la borsa a la qual s’opta,   d’una durada igual o superior a 16 hores. Aquest 
apartat es puntuarà fins a un màxim de 10 punts, d’acord amb el següent barem:
Cursos presencials:
- De 200 hores o més ...... 1,50 punts
- De 160 a 199 hores  1,25
- De 120 a 159 hores  1,00 
- De 80 a 119 hores  0,75
- De 40 a 79 hores  0,50
- De 16 a 39 hores  0,25 punts

En formació a distància:
-  De 200 hores o més      1,25 punts
- De 160 a 199 hores 1,00
- De 120 a 159 hores 0,75
- De 80 a 119 hores 0,50
- De 40 a 79 hores 0,25
- De 16 a 39 hores 0,15 punts

Forma d’acreditar el mèrit: Aquest mèrit s’acreditarà documentalment mitjançant 
certificacions o documents estesos per les administracions i / o organismes competents, i 
han d’incloure les hores de durada i les matèries tractades o els crèdits dels cursos.    

SISENA.- VALORACIÓ DEL CONCURS 
La comissió avaluarà els mèrits adduïts pels aspirants d’acord amb el barem previst en la base 
cinquena. Conclosa la valoració dels mèrits, la Comissió farà pública en el tauler d’anuncis 
electrònic les puntuacions atorgades a cada aspirant, desglossant en els apartats assenyalats en la 
base cinquena. 
La qualificació final vindrà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes dels mèrits 
valorats en la fase de concurs. En cas d’empat, aquest es resoldrà aplicant la següent graduació:
1) Major puntuació en l’apartat d’experiència professional de la fase de concurs.
2) Si persisteix l’empat finalment es procedirà al sorteig.
Els interessats podran sol·licitar per escrit davant el Registre General de la Corporació la revisió 
i/o observacions o reclamacions a la comissió en el termini de dos dies hàbils següents a aquesta 
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publicació. Les observacions o reclamacions presentades s’hauran de resoldre dins el termini 
dels tres dies hàbils següents.    

SETENA.- RELACIÓ D’ASPIRANTS I CONTRACTACIÓ  
Un cop transcorregut el termini anterior, si no es presenten al·legacions, o bé un cop hagin estat 
examinades les presentades, la comissió de valoració donarà per finalitzada la selecció, i elevarà 
a la Batlia la seva proposta definitiva de contractació, per tal que es dicti la corresponent 
resolució.
Aquesta resolució serà publicada en el tauler d’anuncis electrònic i en la pàgina web de 
l’Ajuntament. 
L’aspirant proposat per a la contractació serà cridat i haurà de donar la seva conformitat a la 
contractació en el termini d’un dia hàbil i haurà de presentar, en el termini de tres dies hàbils 
comptats des del següent a l’acceptació, la següent documentació, per document original o còpia 
degudament adverada, llevat de les que ja estiguin en poder de l’Administració:     

 Document Nacional d’Identitat o del passaport en vigor, per als espanyols. Els nacionals 
d’estats membres de la Unió Europea o d’un altre Estat part en l’Acord sobre l’espai 
econòmic europeu hauran de presentar fotocòpia adverada del document nacional 
d’identitat del seu país acompanyat del NIE. Els nacionals d’altres estats amb permís de 
residència de familiar de ciutadà de la Unió, hauran d’aportar la targeta de residència de 
familiar de ciutadà de la Unió Europea. Els nacionals d’altres estats hauran de presentar 
la targeta d’estranger.

 Títol exigit o certificació acadèmica que acrediti que té cursats i aprovats els estudis 
necessaris per a l'obtenció del títol corresponent, juntament amb el document que 
acrediti que ha abonat els drets per a la seva expedició. 

 Certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana corresponents al Nivell C1.  
 Certificat mèdic acreditatiu de posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de 

les funcions corresponents.
 Document acreditatiu de la condició de demandat d’ocupació expedit per l’oficina del 

Servei d’Ocupació corresponent.  
 Declaració jurada o promesa que no ha estat mai separat mitjançant expedient 

disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans 
constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació 
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas 
de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver 
estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu Estat, en els 
mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

En el cas que l’aspirant proposat no reuneixi els requisits exigits, o no els acrediti en el termini 
establert, la Batlia acordarà la seva exclusió, restant anul·lades les seves actuacions, i procedirà 
a proposar la contractació de l’aspirant següent per ordre de puntuació. Presentada la 
documentació, es procedirà a la contractació de l’aspirant seleccionat, per ordre de puntuació, 
havent-se d’incorporar al lloc de treball en el termini de 3 dies hàbils.  

NOVENA.- INCIDÈNCIES, PUBLICITAT, RÈGIM NORMATIU I RECURSOS
La comissió queda facultada per resoldre els dubtes que es presentin a la interpretació d'aquestes 
bases i prendre els acords necessaris per al bon ordre d'aquesta convocatòria.

Tots els actes d'aquesta convocatòria que estiguin sotmesos a informació pública seran inserits 
en el tauler anuncis electrònic de l'Ajuntament de Pollença (www.pollenca.net), al marge de la 
seva publicació al BOIB quan sigui preceptiva.
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Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà 
interposar per part de les persones interessades o bé recurs potestatiu de reposició, a interposar 
davant aquesta Batlia, en el termini d’un mes des de la seva publicació, d'acord amb l'establert 
als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, o bé directament i de forma alternativa recurs contenciós 
administratiu, d’acord amb l’establert als articles esmentats i als articles 45 i següents de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, a interposar 
davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos a comptar de 
l'endemà de la publicació de la convocatòria.
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ANNEX I

INSTÀNCIA PER PRENDRE PART AL PROCEDIMENT SELECTIU PER COBRIR UNA 
PLAÇA DE TREBALLADOR SOCIAL PER SUBSTITUIR BAIXA PER MATERNITAT I 
SITUACIONS VINCULADES
Nom__________________________________________________  DNI_______________

c/_____________________________________________________núm._______________ 

Població____________________________ Districte postal _________Telèfon____________

E X P Ò S
Que assabentat/da de la convocatòria del concurs de mèrits per cobrir una plaça durant la baixa 
per IT d’una treballadora social, de manera temporal, d’aquest Ajuntament

* exprés la intenció d’optar a aquesta plaça;
* manifest que reunesc les condicions exigides a les Bases;
* ____adjunt el Certificat C1 de coneixements de català, o equivalent (indicar SI o NO);

Així mateix, manifest que dispòs dels següents mèrits que justific amb els documents 
corresponents:

Per això
S O L.L I C I T
Ser admès al procés selectiu per a la cobertura temporal del lloc de treball de 

treballadora social, durant la baixa de la titular per IT
Pollença,         de                 de 2.020

       Signatura

       Sr. Batle de l’Ajuntament de POLLENÇA”
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