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PROTOCOL SELECCIÓ PERSONALPROTOCOL SELECCIÓ PERSONALPROTOCOL SELECCIÓ PERSONALPROTOCOL SELECCIÓ PERSONAL    BENISSA IMPULS S.A.BENISSA IMPULS S.A.BENISSA IMPULS S.A.BENISSA IMPULS S.A.    

    
    
CRITERICRITERICRITERICRITERISSSS    PER LAPER LAPER LAPER LA    SELECCIÓ DE PERSONALSELECCIÓ DE PERSONALSELECCIÓ DE PERSONALSELECCIÓ DE PERSONAL    
    
Benissa Impuls S.A. com empresa del sector públic, manifesta mitjançant el 
present document la seua voluntat de formalitzar un protocol que regirà la 
manera de seleccionar personal tenint en compte els principis de la selecció de 
personal d’aplicació en el sector públic on s’incardina l’empresa: 
 

a) Mèrit, capacitat i igualtat. 
b) Publicitat de les convocatòries i de les seues bases. 
c) Transparència. 
d) Imparcialitat i professionalitat de les persones que formen part dels 

òrgans de selecció. 
e) Independència, confidencialitat i discrecionalitat tècnica en l'actuació dels 

òrgans de selecció. 
f) Adequació del contingut de les proves que formen part dels 

procediments selectius a les funcions a assumir i les tasques a realitzar. 
g) Agilitat sense perjuí de l'objectivitat, en els procediments de selecció. 
h) Eficàcia i eficiència. 
i) Igualtat d'oportunitats entre ambdós sexes. 

    
RECLUTAMENTRECLUTAMENTRECLUTAMENTRECLUTAMENT 

 

Les tècniques de reclutament externes, amb caràcter individual o en conjunt, 
que utilitza la mercantil municipal  són: 
a) Servei ocupació Consorci Recuperació Econòmica Marina Alta (CREAMA) 
b) Llistat de persones disponibles per l'ocupació a Benissa Impuls: dins de 
determinades necessitats de caràcter temporal que es considere justificat per 
l’operativitat del cobriment de vacants més bé de caire urgent, s’inclourà la 
possibilitat de formalitzar un llistat de persones disponibles que se’l podrà 
oferir les vacants del lloc de treball que es puguen generar. 
c) Convenis de col·laboració amb entitats formatives  per la realització de 
pràctiques no remunerades dins la mercantil municipal. 
d) Informació disponible dins de la base de dades pròpia. 
 
SELECCIÓSELECCIÓSELECCIÓSELECCIÓ    DE PERSONAL.DE PERSONAL.DE PERSONAL.DE PERSONAL. 
 
Benissa Impuls S.A. basarà la selecció de personal amb el model de 
competències utilitzat també dins la definició de cada lloc de treball i 
classificació professional implantada dins l’empresa municipal per cada centre 
de treball. Pel que fa al procés de selecció de personal extern, es defineix com 
aquell en el qual es decideix la persona candidata a contractar sobre la base 
del perfil i requisits establerts en les bases, tenint en compte fonamentalment: 
• Compliment de les competències mínimes predeterminades per al lloc: 
realitzar  
una selecció dels currículums rebuts a través del Creama normalment, sempre 
que no es dispose de manera diferent dins les bases, a fi d'avaluar l'adequació 
als requisits mínims sol·licitats en l'oferta. 
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• Avaluació de les competències de les persones candidates: en tots els 
processos de selecció s’establirà el sistema de selecció a aplicar, ajustant 
depenent de la vacant el tipus de proves a realitzar, introduint quan es 
considere necessari les pertinents proves tècniques o entrevistes de selecció 
que han de ser estructurades i puntuades de manera objectiva.  
• La mercantil municipal a través de la comissió de selecció creada amb la 
finalitat de portar a bon terme el procés de selecció, podrà consultar amb 
organismes, persones expertes o externalitzar la realització de les pertinents 
proves selectives arribat el cas que pel tipus de vacant es recomane realitzar-
ho.  
• Selecció de la persona candidata: la comissió de selecció, seguint el sistema de 
selecció utilitzat i les puntuacions obtingudes  elaborarà un llistat de 
puntuacions que determinaran l’ordre segons el que se li oferirà la vacant a les 
persones interessades des de la direcció de serveis i RR.HH. 
 
BASES REGULADORES DE CONVBASES REGULADORES DE CONVBASES REGULADORES DE CONVBASES REGULADORES DE CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL.OCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL.OCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL.OCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL.    
    
En tots els processos de selecció de personal la mercantil elaborarà unes bases 
on s’inclourà:  
• L’objecte de convocatòria on es determina el lloc de treball a cobrir amb 
l’enquadrament professional, el centre de treball adscrit i el tipus de contracte 
a realitzar. 
• La publicitat que se li donarà al procés de selecció, les basses que ho regeixen i 
les puntuacions obtingudes.  
En este punt la mercantil atendrà tot allò previst en la Llei orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i 
normativa concordant 
• El perfil necessari per poder optar a la vacant amb una descripció de les 
tasques a realitzar dins del sistema organitzatiu del servei corresponent. 
• Els requisits que hauran de complir les persones candidates. 
• La recepció de currículums i com es es regiran els terminis de presentació dels 
mateixos. 
• La composició de la comissió de selecció, que en tot cas haurà d’estar almenys 
composada per la persona que ocupe la Gerència de l’empresa o amb qui 
delegue, la persona que ocupe el lloc de treball de Cap de serveis i RR.HH. i una 
persona integrant del Comitè d’Empresa del centre de treball al que correspon 
la vacant, en compliment dels compromisos de participació de la representació 
legal de les persones treballadores en l’Empresa. 
• El sistema de selecció o  en que consistiran les proves selectives i el sistema de 
puntuació de les mateixes. 
 • Tot allò relacionat amb publicació dels resultats. 
• Els terminis d’al·legacions i recursos. 
La mercantil podrà inclouré dins les bases qualsevol informació que es 
considere necessària pel bon compliment del procés de selecció. 
 
PERSPECTIVA DE GÉNERE DINS LA SELECCIÓ DE PERSONAL PERSPECTIVA DE GÉNERE DINS LA SELECCIÓ DE PERSONAL PERSPECTIVA DE GÉNERE DINS LA SELECCIÓ DE PERSONAL PERSPECTIVA DE GÉNERE DINS LA SELECCIÓ DE PERSONAL  
 
La igualtat entre dones i homes aplicada en la gestió de recursos humans 
suposa per a Benissa Impuls S.A., seguir una estratègia de qualitat, que motiva, 
valora i reté al seu personal, finalment comportant a un increment de la 
productivitat interna, així com al compromís i participació en fins socials 
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externs, en aquest cas, en el relacionat amb la igualtat de tracte i 
d'oportunitats en l'àmbit laboral. 
 
Les següents directrius bàsiques són les establides per a la consecució d'aquest 
objectiu: 
• Anàlisi de l’estat de representació de cada sexe dins de cada servei disposant 
mesures d'acció positiva si hi ha indicis estadístics de discriminació indirecta o 
impacte advers. Benissa Impuls es  compromet a incloure dins les seleccions 
realitzades a la mercantil municipal este tipus d’accions positives afavoridores 
pel sexe menys representat, de la mateixa manera que s’ha vingut fent des de 
l’any 2017  
• S'ha de tindre especial cura en l'ús d'un llenguatge i imatges no sexistes, ni 
estereotipades. Benissa Impuls redactarà les bases que regeixen la totalitat del 
procés així com les publicacions que es deriven de les mateixes, utilitzant un 
llenguatge no sexista, i en el seu cas, amb imatges no estereotipades. Així 
mateix, no s'inclouran termes que puguen ocasionar discriminacions indirectes 
o directes (per exemple “només persones sense càrregues familiars”, 
“abstindre's persones entre 25 i 25 anys”, etc.). En cas, d'optar-se per la 
contractació d'agents d'intermediació laboral externs, la direcció de Serveis i 
RR.HH., haurà de donar les indicacions oportunes per a aconseguir-ho. 
• Projecció externa de la importància del valor de la igualtat de tracte i 
oportunitats en l'àmbit laboral, i en aquest cas, en la selecció de personal, 
generant com a conseqüència que el gènere subrepresentat es presente a 
noves convocatòries, així com la conscienciació social general. 
• A més, s’estableix com necessari la realització de l’anàlisi posterior a cada 
selecció realitzada. Així, per a facilitar el mesurament dels resultats obtinguts a 
través de la implementació d'aquest procediment de selecció s'estableixen els 
següents indicadors: 
- Núm. de dones i homes que han presentat candidatures respecte al total de 
persones que han presentat candidatura. 
- Núm. de dones i homes contractades i contractat respecte al total de 
persones que han presentat candidatura. 
- Núm. de dones i homes contractades i contractats respecte al núm. de dones 
i homes que han presentat candidatura. 
 
ACCIONS ACCIONS ACCIONS ACCIONS SOCIALSOCIALSOCIALSOCIALSSSS    DINS LA SELECCIÓ DE PERSONALDINS LA SELECCIÓ DE PERSONALDINS LA SELECCIÓ DE PERSONALDINS LA SELECCIÓ DE PERSONAL 
 
Benissa Impuls S.A. es posiciona de manera clara amb la voluntat de incloure 
accions positives dins dels processos de selecció de personal. Així, una vegada 
formalitzat el pertinent conveni de col·laboració amb els serveis socials de 
l’Ajuntament de Benissa, es fixen com necessaris incloure puntuacions 
addicionals en els següents casos: 
 
• Diversitat funcional: dins la redacció de les bases s’inclourà  puntuacions on es 
valorarà tindre reconeguda la discapacitat funcional segons certificat oficial del 
grau de discapacitat (RD 1971/1999). La puntuació discriminaran entre els casos 
que superen el 33% reconegut i els casos que superen el 65%. 
    
• Circumstàncies d’exclusió social: de la mateixa manera, en tots els processos 
de selecció es valorarà estar vinculat algun programa d’intervenció de Serveis 
Socials que s’acreditarà mitjançant el informe dels serveis socials municipals de 
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l’Ajuntament de Benissa. La puntuació d’aquestes circumstàncies es fraccionarà 
segons siga d’alta prioritat, mitja prioritat o baixa prioritat  
 
• Víctimes de violència de gènere i persones que han estat objecte de tracta: la 
mercantil dins del seus processos de selecció atendrà també de manera amb 
una puntuació afegida a les persones que hagen estat objecte de violència de 
genere o tracta de persones, que hauran d’acreditar-ho amb el pertinent 
informe dels serveis socials municipals de l’Ajuntament de Benissa.  
 
En tot cas, i de manera subsidiària la mercantil atendrà i serà sensible amb 
qualsevol aspecte que de manera acreditada pels serveis socials siga 
sol·licitada, per mirar d’atendre-ho dins del seus procediments de selecció de 
personal. 
 
RÈGIM DE FUNCIONAMENT DELS LLISTATS DE PERSONES DISPONIBLES PER RÈGIM DE FUNCIONAMENT DELS LLISTATS DE PERSONES DISPONIBLES PER RÈGIM DE FUNCIONAMENT DELS LLISTATS DE PERSONES DISPONIBLES PER RÈGIM DE FUNCIONAMENT DELS LLISTATS DE PERSONES DISPONIBLES PER 
L’OCL’OCL’OCL’OCUPACIÓ TEMPORALUPACIÓ TEMPORALUPACIÓ TEMPORALUPACIÓ TEMPORAL.... 
 
Referent als llistats resultants de persones disponibles en certes ofertes per 
ocupació temporal, les accions per avisar a les persones interessades es 
regiran segons les següents disposicions: 
 
 1. S’establirà una vigència temporal del llistat resultant de la pertinent 
convocatòria. 
 
2. La persona integrant de la relació ordenada que obtinga un contracte de 
treball amb Benissa Impuls, causarà baixa en aquest llistat i una vegada que 
finalitze aquest contracte temporal, tornarà a causar alta en el mateix en el 
mateix lloc que li corresponga en funció de la seua puntuació total. 
 
3. La renúncia a un lloc de treball ofert suposarà la passada de la persona 
aspirant a l'últim lloc de la relació ordenada, llevat que concórrega una de les 
següents circumstàncies, que hauran de ser acreditades per escrit a Benissa 
Impuls: 

− Part, baixa per maternitat/paternitat o situacions assimilades. 
− Malaltia que impedisca l'assistència al treball, sempre que s'acredite 

degudament. 
− Malaltia greu o hospitalització d'algun familiar de primer grau. 
− Exercici de responsabilitats públiques que impossibiliten l'assistència al 

treball. 
− Estar fent un altre treball de manera temporal. 
− Per matrimoni o inscripció com a parella de fet en el Registre Civil, si la 

renúncia es produeix dins dels 15 dies anteriors o posteriors d'aquestes 
circumstàncies. 

− Víctimes de violència de gènere en els termes establerts en la legislació 
vigent, pel temps en què dure aquesta situació. 

− Defunció de familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, amb 
el límit temporal de 5 dies. 

4. La justificació per algun dels motius citats anteriorment permetrà romandre 
en la relació ordenada, passant a la situació d'inactivitat mentre dure aqueixa 
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circumstància; finalitzada la causa haurà de comunicar-ho per qualsevol mitjà 
fefaent a Benissa Impuls en el termini de 15 dies per a poder donar d'alta la 
disponibilitat per a tornar a ser anomenada. 
 
5. En el cas que les persones a les quals s'hauria de cridar, estigueren treballant 
per compte de Benissa Impuls o ho hagueren fet per un període màxim de vint 
mesos dels trenta mesos anteriors a la data d'efectes de la crida, per a donar 
compliment al que es preveu en l'article 15.5 del Reial decret legislatiu, de 23 
d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors 
sobre contractació laboral se seguirà la mateixa operativa que la indicada 
anteriorment per a quan s'atorgue el contracte; és a dir, es causarà baixa en la 
relació ordenada fins al moment en el qual es torne a estar disponible i es 
donarà d'alta en aquesta relació en el lloc que li corresponga en funció de la 
puntuació total. 
 
6. Els períodes, el tipus de contractació, la jornada i l'horari dependran de la 
circumstància per la qual es faça la crida, i cobrirà aqueixes necessitats 
específiques conformement a la normativa convencional sectorial d'aplicació. 
 
7. Les persones integrants de la relació ordenada, en el moment de ser 
anomenades per a una contractació temporal rebran fins a 3 telefonades amb 
un interval de 45 minuts al número indicat en la seua sol·licitud, havent de 
comunicar la seua acceptació o rebuig de l'oferta abans de les 13.00 hores del 
dia hàbil següent al de l'oferiment per part de Benissa Impuls. De no ser possible 
el contacte telefònic, s'enviarà correu electrònic a l'adreça d'e-mail facilitada en 
la sol·licitud corrent igualment el termini indicat. 
 
8. Si un familiar o persona diferent a l'aspirant fóra qui contestara a la crida de 
l'oferta formulada telefònicament, s'entendrà amb caràcter general que serà 
la responsable de comunicar-li-la a la persona seleccionada, indicant-li quin és el 
termini de contestació. 
 
9. Per al cas de manifestar el rebuig a la crida, aquest haurà de ser presentat 
per escrit o correu electrònic a Benissa Impuls en el termini màxim de 2 dies 
hàbils des del dia de la comunicació de l'oferiment del lloc, independentment 
que siga justificada o no. En cas de no realitzar-se per part de la persona 
aspirant aquesta comunicació per escrit o correu electrònic, aquesta passarà a 
l'última posició de la relació ordenada, i si el termini de no comunicació per 
escrit s'excedeix de 15 dies hàbils, causarà baixa definitiva la persona aspirant 
de la relació ordenada. 
 
10. Serà responsabilitat de les persones incloses en la relació ordenada 
comunicar a Benissa Impuls per escrit qualsevol variació en les dades relatives 
al domicili, número telèfon i correu electrònic per a la seua localització. 
 
11. Una vegada acceptat el lloc de treball per part de la persona aspirant, 
aquesta haurà de presentar a Benissa Impuls en el termini d'un dia hàbil, la 
documentació necessària que permeta la seua contractació. De no fer-ho o 
demorar-se, aquesta persona aspirant passarà a l'última posició de la llista 
ordenada. La documentació a presentar serà: 
 

− Documentació necessària per alta d’afiliació. 
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− Certificat de titularitat del seu compte bancari per a l'ingrés de la 
nòmina. 

Aquelles persones que van rebre puntuació en la fase de mèrits per estar en 
possessió de carnets o certificats amb una vigència temporal, hauran de 
tindre'ls en vigor en el moment que se'ls oferisca el lloc a cobrir, de no ser així 
es dirà a la persona candidata següent en la relació ordenada, mantenint la 
primera el seu lloc inactiu en aquesta fins que canvie aquesta circumstància. 
En compliment del que es preveu en la Disposició addicional quarantena 
tercera de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 
l'any 2018, les futures contractacions temporals que es formalitzen amb les 
persones que conformen la relació ordenada resultant de la present 
convocatòria, quedaran condicionades al compliment de les prescripcions i 
termes establerts en l'Estatut dels Treballadors i altra normativa reguladora 
de la contractació laboral, especialment pel que fa a la duració màxima de la 
duració del contracte i al règim d'incompatibilitats. 
 
Altres causes de baixa automàtica en el llistat de reserva: 

− Renunciar a una contractació després d'haver-se compromès a 
realitzar-la, o no superar el període de prova corresponent. 

− Renúncia al lloc de treball de manera voluntària per qualsevol causa, 
una vegada iniciada la prestació laboral. 

− L'emissió per part del Servei de Prevenció concertat per Benissa Impuls 
d'un informe que impedisca totalment o parcialment l'adequada 
prestació laboral. 

− Haver incorregut en falsedat sobre les dades i informacions de la 
sol·licitud. 

 


