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Basses pel cobriment de vacant temporal de conductor/a de recollida 
de residus mitjançant promoció interna  

 
 
PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA  
1.- La present convocatòria té com a objecte immediat el cobriment temporal d’una vacant d’oficial pel 
Servei municipal de Recollida de Residus mitjançant una promoció interna amb caràcter d’urgència 
tenint en compte les incapacitats temporals del servei. 
 
2.- Aquest lloc de treball de conductor diürn serà enquadrat en el Grup Professional d’operaris, 
d’acord amb la classificació professional establerta al Conveni Col·lectiu del Sector de Neteja Pública, 
Viària, Regs, Recollida, Tractament i Eliminació de Residus (BOE núm. 181 de 30 de juliol de 2013), 
d’aplicació en el centre de treball de Benissa Impuls S.A. ubicat en el Carrer Dennis Papin 8 y 10 del 
Polígon Industrial de la Pedrera, 03720-Benissa.  
 
3.- El cobriment de la vacant serà mitjançant un acord de mobilitat funcional efectiu durant el període 
en el que concórreguen les causes organitzatives que motiven l’acord, i per tant, l’esmentada vacant 
s’inclou dins la previsió de plantilla de Benissa Impuls S.A. per l’exercici 2017.  
 
SEGONA.- PUBLICITAT  
Tractant-se de una promoció interna, les presents basses les presents basses seran publicades en la 
web de Benissa Impuls.   
 
TERCERA.- PERFIL  
Referent al lloc de treball, es descriu com a oficial conductor/a amb capacitat per realitzar els treballs 
de recollida de residus amb els diferents sistemes mecànics i operatius del servei, amb autonomia 
pròpia i perícia oportuna per conduir i manipular els vehicles recollidors del servei..   
 
QUARTA.- REQUISITS PER A PARTICIPAR EN LES PROVES 
1.-Ser treballador de Benissa Impuls en l’actualitat. 
 
2.-Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques habituals del lloc de treball convocat.  
 
3.-Tindre almenys permís de conduir tipus C i el certificat d’aptitud professional requerit a l’efecte, així 
com qualsevol documentació requerida pel lloc de treball. 
 
QUINTA.- TERMINI DE RECEPCIÓ DE DOCUMENTACIÓ, LLISTAT DE RESULTATS I TERMINI PER A 
ESMENAR 
1.- Una vegada presentades aquestes basses en la web de la mercantil els/les candidats/tes disposaran 
de dos dies hàbils per facilitar els permisos requerits i una vida laboral on es justifique l’experiència 
prèvia amb tasques de conductor. 
 
2.-  La mercantil anunciarà el resultat del procediment en un termini màxim de 2 dies hàbils des de la 
recepció de la documentació. 
 
3.-El termini de reclamacions i/o esmenes, contra el resultat dinal serà de 1 dia natural elevant-se a 
definitives el resultat provisionals, i sent eliminats/des definitivament del procés selectiu qui no haja 
presentat reclamació contra les llistes provisionals acreditant documentalment el compliment dels 
requisits de la convocatòria, o esmenant les causes d'exclusió. 
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SEXTA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR  
El tribunal estarà composat per: 
President: Director Tècnic-Gerent de la companyia 
Vocals: President/a del Comitè d’empresa, Caporal Servei Taller i el Cap de serveis de la mercantil 
municipal.  
  
Per a la constitució i actuació del tribunal es requerirà la presència de més de la meitat dels seus 
membres  i sempre la del/la President/a i Secretari/a.  El tribunal queda facultat per a resoldre els 
dubtes que es presenten i prendre els acords necessaris per a portar a bon fi les proves selectives i el 
procés selectiu en tot el no previst en estes Bases.   
 
SÈPTIMA.- PROVES SELECTIVES.  
El sistema de selecció serà fase de concurs, es valoraran els mèrits de la següent manera: 
 
-Experiència prèvia en treballs similars, 0.10 punts per mes d’experiència, amb un màxim de 5 punts (0-
5). S’haurà d’acreditar Informe de Vida Laboral i Contractes o Certificat de Serveis Realitzats en cas de 
tractar-se d’Administració pública. 
 
-Formació complementària: es valorarà en cas d’empat en la puntuació d’experiència prèvia, altra 
formació o titulació que el tribunal considere adequada (titulacions oficials de la Junta Qualificadora 
de Coneixements del Valencià, puntuant 0,5 punt el nivell oral i 1 el nivell elemental, o titulacions en 
formació referida a manteniment de vehicles 0,5, manipulacions de grues 0,5) (0-2 totals)  

 
 

OCTAVA.- RESULTATS  
La relació definitiva amb les puntuacions serà publicada en la pàgina web de la mercantil municipal, 
incorporant-se el/la candidat/a primer de manera immediata donada la urgència de la convocatòria.  
  
 
 

 
 


