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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT D'ARTÀ

93706 Convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir, pel sistema de concurs
oposició, set places vacants de personal laboral fix de la categoria d’auxiliar d’infermeria per a la
Residència de Persones Majors de l’Ajuntament d’Artà

Per acord de la Junta de Govern Local de 25 de març de 2021, s'aproven la convocatòria i les bases del procediment selectiu per proveir, pel
sistema de concurs oposició, set places vacants de personal laboral fix de la categoria d'auxiliar d'infermeria per a la Residència de Persones
Majors de l'Ajuntament d'Artà, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2020 i a la de 2021, en els termes següents:

«Convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir, pel sistema de concurs oposició, set places vacants de
personal laboral fix de la categoria d'auxiliar d'infermeria per a la Residència de Persones Majors de l'Ajuntament d'Artà

1. Objecte de la convocatòria i normativa d'aplicació

L'objecte de la convocatòria és la selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició, per torn lliure, per cobrir set (7) places
vacants de personal laboral fix de la categoria d'auxiliar d'infermeria, corresponents a l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2020 i per a l'any
2021 de l'Ajuntament d'Artà.

El procés selectiu es regeix per aquestes bases i també pel que estableix el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat
pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i la legislació subsidiària que li sigui d'aplicació.

A les persones aspirants que superin el procés selectiu se'ls ha d'aplicar el Conveni col·lectiu sobre les condicions generals de treball del
personal laboral de l'Ajuntament d'Artà, a més del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

La Batlia de l'Ajuntament ha de resoldre les incidències que se suscitin en el desenvolupament d'aquesta convocatòria, sense perjudici de les
que corresponguin al tribunal qualificador.

2. Requisits de les persones aspirants

Per ser admeses en aquest procés selectiu, les persones aspirants han de complir, en la data d'acabament del termini assenyalat per presentar
sol·licituds, els requisits següents:

 Tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol estat de la Unió Europea o la d'algun estat al qual sigui aplicable la lliurea)
circulació de treballadors en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sense perjudici
del que disposa l'article 57 de la Llei 5/2015, de 30 d'octubre, sobre l'accés a l'ocupació de nacionals d'altres estats.

 Tenir complerts els 16 anys d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.b)
 Estar en possessió del títol de tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria, de tècnic/a en atenció a persones en situació de dependènciac)

o de tècnic/a en atenció sociosanitària, o equivalent. En el cas de les titulacions obtingudes a l'estranger, cal acreditar que estan
homologades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional.

 Acreditar els coneixements de la llengua catalana del nivell B2, de conformitat amb l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament d'Artàd)
a la sessió de 30 de juliol de 2013, l'aprovació definitiva del qual es publicà al BOIB núm. 129, de 19 de setembre de 2013,
mitjançant el certificat o títol expedit per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears o de l'Escola
Balear d'Administració Pública o mitjançant un d'equivalent, d'acord amb el que estableix 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 de Cultura i Joventut, o altra normativa vigent. Les persones candidates que
no acreditin documentalment els coneixements de la llengua catalana corresponents han de sol·licitar, en la seva instància, la
realització d'una prova específica dels coneixements esmentats, la qual s'ha de realitzar amb caràcter previ a l'inici de l'oposició, té
caràcter obligatori i eliminatori, i s'ha de qualificar com a  o .apta no apta

 No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física ni psíquica que impedeixi acomplir les funcions i tasques derivadese)
del lloc de feina.

 No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques o delsf)
òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per exercir les
funcions públiques per resolució judicial. En el cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni
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haver estat sotmès a cap sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat d'origen i en els mateixos termes, l'accés al
servei públic.

·3. Presentació de les sol licituds

Aquestes bases s'han de publicar en el  (BOIB) abans de publicar l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears Butlletí
 (BOE). El termini de presentació de sol·licituds ha de ser de vint (20) dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de laOficial de l'Estat

publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOE, segons el model normalitzat disponible a l'apartat “Convocatòries de selecció de
personal” de la web la pàgina web de l'Ajuntament (www.arta.cat), i s'han de dirigir a la Batlia de la corporació.

Per ser admeses i, si escau, prendre part en les proves selectives corresponents, les persones aspirants han de manifestar, en la seva
sol·licitud, que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s'exigeixen a la base segona, la qual cosa es posa de manifest en el model
de sol·licitud.

Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General de l'Ajuntament o en la forma establerta en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el cas que les sol·licituds es presentin en la forma
prevista en l'article 16 esmentat, les persones interessades ho han de comunicar per fax al núm. 971835037 abans que finalitzi el termini de
presentació de sol·licituds, amb la justificació de la tramesa, en la qual consti la data de remissió de la sol·licitud del dia en què es presenta.

Les persones aspirants queden vinculades a les dades que facin constar en la seva sol·licitud. El domicili i el telèfon que hi figurin es
consideren vàlids a l'efecte de notificacions, i tant els errors descriptius com el fet de no comunicar durant el procés de selecció qualsevol
canvi en les dades de la sol·licitud són responsabilitat exclusivament seva.

Les persones interessades han d'adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:

- Declaració responsable de complir els requisits exigits en aquestes bases, amb referència sempre a la data d'expiració del termini
assenyalat per presentar sol·licituds. - Fotocòpia del document nacional d'identitat.
- Fotocòpia de la titulació acadèmica requerida, segons l'apartat  de la base segona.c
- Fotocòpia del certificat de coneixements de llengua catalana corresponents al nivell B2 o equivalent.
- Fotocòpia dels documents acreditatius dels mèrits a valorar en la fase de concurs.

Els mèrits a valorar en el concurs s'han de detallar en la sol·licitud o en un full adjunt i la documentació que els acrediti s'ha de presentar
ordenada segons s'indiqui en la sol·licitud presentada. Així mateix, s'han de referir, com a màxim, a la data d'expiració del termini de
presentació de sol·licituds i s'han de presentar mitjançant originals o fotocòpies. No cal confrontar els documents que es presentin
fotocopiats, ja que basta la declaració responsable de la persona interessada sobre la seva autenticitat, així com de les dades que figuren en la
sol·licitud, sense el perjudici que, en qualsevol moment, el tribunal qualificador o els òrgans competents de l'Ajuntament d'Artà puguin
requerir les persones aspirants a acreditar la veracitat de les circumstàncies al·legades en la declaració responsable i els documents aportats i
que hagin estat objecte de valoració.

Únicament s'han de valorar els mèrits que estiguin acreditats adequadament i clarament, d'acord amb els barems de la fase de concurs. Els
mèrits adduïts i no justificats per les persones aspirants en la forma indicada no s'han de valorar. Així mateix, no s'ha de tenir en compte la
remissió a expedients de convocatòries anteriors.

4. Admissió de les persones aspirants

Una vegada vençut el termini per presentar sol·licituds, la Batlia ha de dictar una resolució per aprovar la llista provisional de persones
admeses i excloses del procés selectiu en el termini màxim d'un (1) mes, la qual s'ha de publicar en el tauler d'anuncis i a la web de
l'Ajuntament d'Artà (www.arta.cat), amb indicació de la causa d'exclusió, i s'ha de fixar un termini de deu (10) dies hàbils, comptadors a
partir de l'endemà de la publicació a la pàgina web, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. En la mateixa
resolució s'han de nomenar els membres titulars i suplents del tribunal qualificador, així com la data, l'hora i el lloc de realització de la prova
de llengua catalana per a les persones aspirants que no hagin acreditat el nivell B2 corresponent.

Amb la finalitat d'evitar errors i, si se'n produeixen, de corregir-los dins del termini i en la forma escaient, les persones aspirants han de
comprovar no només que no figuren en la llista de persones excloses, sinó que apareixen en la d'admeses.

Les reclamacions que es presentin s'han d'entendre rebutjades quan les persones interessades no apareguin com a admeses en la resolució en
què es publiqui la llista definitiva. Les persones interessades que no esmenin els defectes en el termini estipulat seran excloses del procés
selectiu. Per un altre costat, les que hagin detectat errors en la consignació de les seves dades personals poden manifestar-ho en aquest mateix
termini.

Una vegada vençut el termini per presentar al·legacions i esmenar errors, la Batlia ha de dictar una resolució per aprovar la llista definitiva de
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persones admeses i excloses, que s'ha de publicar en els mateixos llocs indicats per a la resolució provisional.

Els anuncis successius, així com totes les notificacions i incidències produïdes durant el procés selectiu, s'han de publicar en el tauler
d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament d'Artà.

El fet de figurar en la llista de persones admeses no suposa que es reconegui que es compleixen els requisits exigits en el procés selectiu. Per
tant, si de la documentació que s'ha de presentar segons la base 8 es desprèn que no es compleix algun dels requisits, la persona aspirant
perdrà tots els drets que es puguin derivar de la participació en aquest procés.

5. Tribunal qualificador

El tribunal qualificador és l'òrgan encarregat de dur a terme el procés selectiu.

Tots els membres del tribunal ho són a títol individual i les actuacions que duguin a terme s'han d'ajustar als principis d'imparcialitat,
professionalitat, objectivitat, agilitat i eficàcia. El tribunal ha d'estar integrat per cinc membres titulars i els suplents respectius: president o
presidenta i quatre vocals, un dels quals ha de ser designat pel tribunal com a secretari o secretària.

Per constituir-se de manera vàlida amb la finalitat de dur a terme sessions i deliberacions i adoptar acords, cal l'assistència del president o
presidenta i del secretari o secretària —o de les persones que els substitueixin— i, almenys, de la meitat dels membres, titulars o suplents
indistintament. Els acords s'han d'adoptar per majoria de vots dels membres presents en cada sessió.

Les funcions del tribunal són les següents:

- Determinar de manera concreta el contingut de l'examen i la qualificació.
- Valorar els mèrits al·legats per les persones aspirants d'acord amb el barem de mèrits d'aquestes bases.
- Resoldre els dubtes que sorgeixin de l'aplicació d'aquestes bases i de la manera d'actuar en els casos no previstos.
- Adoptar totes les mesures necessàries per garantir que el procés selectiu es desenvolupi de manera correcta.

Els membres del tribunal han de mantenir la confidencialitat i el sigil professional en tot allò referent a les qüestions tractades en les reunions,
de manera que no poden utilitzar fora d'aquestes la informació referida al procés selectiu de què disposin com a membres del tribunal per al
qual han estat designats.

El tribunal pot comptar amb personal assessor especialista que col·labori en la confecció de l'examen o en el barem dels mèrits, el qual s'ha
de limitar a exercir la seva especialitat tècnica i ha de tenir veu però no vot. Aquest personal assessor ha de tenir una titulació acadèmica de
nivell igual o superior a l'exigida en la convocatòria.

Els membres del tribunal i el personal assessor s'han d'abstenir d'intervenir-hi i ho han de notificar a l'autoritat convocant quan concorrin les
circumstàncies previstes en l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Així mateix, les persones aspirants
els poden recusar quan concorri alguna d'aquestes circumstàncies.

6.  Sistema selectiu

El procediment selectiu és el concurs oposició i, per tant, consta d'una primera fase d'oposició, de caràcter obligatori i eliminatori, i d'una
segona fase de concurs. La qualificació final de les persones que hagin superat la fase d'oposició s'ha d'obtenir de la suma de les puntuacions
obtingudes en ambdues fases.

6.1. Fase d'oposició

En la resolució en què es publiqui la llista definitiva de persones admeses i excloses,  s'han d'establir la data, l'hora i el lloc en què es farà
l'examen de la fase d'oposició. Les persones aspirants han de ser convocades en crida única i han de ser excloses les que no hi compareguin.

La fase d'oposició consisteix en un sol exercici de caràcter obligatori i eliminatori, en el qual cal contestar un qüestionari tipus test de 80
preguntes amb quatre respostes alternatives, només una de les quals serà correcta. Les preguntes han d'estar relacionades amb les matèries
pròpies del temari que figura en l'annex 1 d'aquesta resolució.

La valoració d'aquest exercici és de 0 a 40 punts, essent 40 la puntuació màxima. Per superar la fase d'oposició cal assolir la puntuació
mínima de 20 punts. Cada resposta correcta s'ha de valorar amb 0,5 punts. Les respostes errònies s'han de penalitzar amb una quarta part del
valor d'una resposta correcta. No s'han de valorar les respostes en blanc i les que contenguin més d'una alternativa marcada.

El temps total per fer la prova és de 120 minuts.

Per accedir a la sala on es faci l'exercici cal presentar el document d'identitat. En qualsevol moment el tribunal pot requerir a les persones
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examinands que acreditin la seva identitat.

El tribunal ha de respectar els principis d'igualtat, objectivitat i transparència durant tot el procés selectiu i, per això, ha d'adoptar les mesures
oportunes per garantir que els exàmens es corregiran sense conèixer la identitat de les persones examinands. Així mateix, el tribunal ha
d'excloure les persones en els fulls d'examen de les quals figurin noms, marques o signes que permetin conèixer-ne la identitat.

A més, el tribunal ha d'adoptar les mesures necessàries per evitar que, durant l'exercici, s'utilitzi qualsevol mitjà, incloent-hi els electrònics,
que pugui desvirtuar l'aplicació dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat, i per garantir la transparència del procés.

El tribunal ha de publicar la llista provisional de les puntuacions obtingudes en l'exercici d'oposició i les persones aspirants presentades han
de disposar d'un termini de tres (3) dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació, per demanar-ne la revisió.

Una vegada finalitzat el termini abans esmentat i resoltes les possibles al·legacions, si s'escau, el tribunal ha de publicar a la web i en el tauler
d'anuncis de la corporació la llista definitiva de persones que hagin superat aquesta fase, la qual ha d'incloure el número de document
d'identitat i la puntuació obtinguda per cada aspirant.

Per superar la fase d'oposició, les persones aspirants han d'haver aprovat l'examen, és a dir, han d'haver obtingut almenys 20 punts.

Si en qualsevol moment del procés selectiu el tribunal té coneixement o dubtes fonamentats que alguna de les persones examinands no
compleix algun dels requisits exigits en la convocatòria, li pot requerir els documents que acreditin que el compleix. Si no queda acreditat, el
tribunal, amb l'audiència prèvia de l'examinand, ha d'elevar a la Batlia una proposta motivada per excloure-la del procés selectiu, en la qual
ha d'informar de les inexactituds o les falsedats consignades per la persona aspirant en la sol·licitud d'admissió en el procés. En aquest cas,
mentre no es dicti la resolució corresponent, la persona aspirant pot continuar participant, de manera condicionada, en el procés selectiu.

6.2. Fase de concurs

La fase de concurs consisteix en la valoració, per part del tribunal i segons els barems establerts a l'annex 2 d'aquestes bases, dels mèrits
aportats per les persones aspirants que hagin superat la fase d'oposició.

La puntuació màxima que es pot obtenir en la fase de concurs és de 30 punts. En cap cas la puntuació obtinguda en aquesta fase es pot aplicar
per assolir la puntuació mínima de la fase d'oposició.

El tribunal pot requerir a les persones aspirants qualsevol aclariment sobre la documentació presentada. Si no s'atén el requeriment, no s'ha de
valorar el mèrit corresponent, ja que el tribunal només ha de valorar o demanar aclariments sobre els mèrits al·legats per les persones
aspirants dins el termini establert i en la forma escaient.

Una vegada conclosa la valoració de mèrits, el tribunal ha de publicar a la web i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Artà la llista
provisional de puntuacions obtingudes en la fase de concurs. Les persones aspirants han de disposar d'un termini de tres (3) dies hàbils,
comptadors a partir de l'endemà d'aquesta publicació, per presentar al·legacions referides a la puntuació d'aquesta fase i/o demanar audiència
al tribunal per a la revisió.

Una vegada vençut el termini i resoltes les al·legacions, el tribunal n'ha de publicar la llista definitiva.

7.  Resolució del concurs oposició

Una vegada acabada la fase de concurs, el tribunal ha de publicar la llista de persones aspirants que hagin superat el procés selectiu, per ordre
de major a menor puntuació obtinguda, i ha d'elevar l'acta a la Batlia. Aquesta llista ha de contenir, com a màxim, tantes persones aspirants
aprovades com places s'hagin ofert.

L'ordre final de prelació de les persones aspirants seleccionades s'ha de determinar per la suma de les puntuacions obtingudes en la fase
d'oposició i en la de concurs.

Si es donen casos d'empat en la puntuació final, l'ordre s'ha de resoldre a favor de la persona que tengui la puntuació més alta en la fase
d'oposició; si continua havent-hi empat, l'ordre s'ha d'establir tenint en compte la puntuació més alta en l'apartat d'experiència professional; si
tot i així l'empat es manté, el tribunal ha de resoldre l'empat per sorteig.

Quan de la documentació exigida en la base 8 es desprengui que alguna de les persones seleccionades no compleix els requisits o si alguna
persona de la llista de persones aprovades renuncia a ocupar la plaça, i amb la finalitat d'assegurar que es cobreixen totes les places ofertes, el
tribunal ha de publicar un llistat complementari de les persones aspirants que hagin aprovat la fase d'oposició i segueixin en puntuació a les
persones proposades. Aquesta llista també s'ha d'elevar a la Batlia per constituir una borsa de feina.

Una vegada rebuda l'acta del tribunal de la darrera sessió amb la llista de les persones aspirants aprovades que han d'obtenir plaça i la llista
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complementària de les que han de formar part de la borsa de feina per ordre de puntuació, la Batlia ha de dictar una resolució per aprovar
l'adjudicació de les places i la contractació de les persones que  les hagin obtingut com a personal laboral fix, i per constituir la borsa de feina.
Aquesta resolució s'ha de publicar en el tauler d'anuncis i a la pàgina web de la corporació.

En cas que una persona aspirant seleccionada renunciï a la plaça, s'ha de nomenar la aspirant següent seguint l'ordre de prelació de la relació
anterior de persones aprovades, i així successivament.

8. Presentació de documentació i contractació

En el termini de vint (20) dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució, les persones aprovades, amb caràcter previ
a la seva contractació, han de presentar els documents següents:

- Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit en aquesta convocatòria o certificat acadèmic que acrediti haver completat tots els
estudis per obtenir-lo, amb la sol·licitud d'expedició del títol i el pagament de les taxes corresponents, sense perjudici d'haver de
presentar-lo posteriorment.
- Declaració jurada o responsable de no haver estat separat del servei per expedient disciplinari de qualsevol administració pública o
dels organismes que en depenguin en els sis anys anteriors a la convocatòria, i de no estar inhabilitat amb caràcter ferm per complir
funcions públiques ni per a la professió corresponent.
- Les persones d'altres estats esmentats en la base 2. han d'acreditar que no estan inhabilitats per sanció o pena per accedir aa 
funcions o a serveis públics en un estat de la Unió Europea i que no han estat separats per sanció disciplinària d'alguna de les seves
administracions o dels seus serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.
- Declaració jurada o responsable de no patir malaltia ni defecte físic i/o psíquic que impossibiliti exercir les funcions derivades del
servei i que acrediti la capacitat funcional necessària per complir les funcions que es deriven del nomenament.
- Declaració jurada o responsable de no ocupar cap lloc ni exercir cap activitat en el sector públic de les que estableix l'article 1 de la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, amb indicació, així
mateix, que no realitza cap activitat privada incompatible o subjecta a reconeixement de compatibilitat i que no percep pensió de
jubilació, retir o orfandat, per drets passius o per qualsevol règim de seguretat social públic i obligatori.

Si la persona interessada manifesta que no pot subscriure la declaració esmentada perquè desenvolupa alguna activitat privada o percep
alguna de les pensions indicades anteriorment, se li ha d'indicar que, d'acord amb la normativa sobre incompatibilitats, ha d'exercir l'opció
que desitgi o, si les activitats són susceptibles de compatibilitat, l'ha d'obtenir o cessar en la realització de l'activitat privada abans de
començar l'exercici de les seves funcions públiques. En el supòsit que sol·liciti la compatibilitat per exercir una activitat pública o privada, el
termini per a la contractació s'ha de prorrogar fins que se'n dicti la resolució corresponent.

Excepte en els casos de força major, si no es presenta aquesta documentació en el termini estipulat o si, en examinar-la, es dedueix que la
persona aspirant no compleix algun dels requisits, aquesta no pot ser contractada com a personal laboral fix, sense perjudici de la
responsabilitat en què hagi incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.

La contractació s'ha d'efectuar en el termini d'un (1) mes, comptador des de l'endemà de la data en què es publiqui la resolució d'adjudicació
de places. Les persones que no s'incorporin al seu lloc de treball en aquest termini perdran aquest dret, excepte en els casos d'impossibilitat
acreditada i apreciada per l'òrgan convocant.

9. Borsa de feina per a contractacions temporals o interinitats

La borsa de feina ha d'estar constituïda per totes les persones aspirants que hagin superat la fase d'oposició i no hagin estat incloses en la
relació de persones aprovades que hagin obtingut plaça, a l'efecte de poder ser contractades temporalment per cobrir, provisionalment, les
vacants que es produeixin, les absències de personal derivades de baixes, vacances i altres supòsits que permeti la legislació vigent.

A l'efecte de rebre ofertes de treball, les persones que formin part de la borsa s'han de trobar en situació de “disponible” o “no disponible”.
Quan es doni algun dels supòsits prevists a la normativa per ser contractades de manera interina o temporal, el lloc s'ha d'oferir a les persones
incloses en la borsa que estiguin en la situació de “disponible”, d'acord amb l'ordre de prelació.

Les persones que refusin una oferta de feina de forma expressa o tàcita han de quedar excloses de la borsa, excepte que al·leguin i justifiquin
documentalment, en un termini de tres (3) dies hàbils, la concurrència d'alguna de les situacions següents:

 Estar en període d'embaràs, maternitat, paternitat, adopció o acolliment.a)
 Patir una malaltia o incapacitat temporal.b)
 Estar exercint funcions sindicals.c)
 Prestar serveis com a personal funcionari o laboral en una altra administració pública.d)

Les persones integrants de la borsa de feina que no hagin acceptat el lloc ofert per trobar-se en alguna de les situacions assenyalades han de
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romandre dins la borsa en la situació de “no disponible” i no se les ha de cridar per ocupar cap altre lloc de feina fins que comuniquin per
escrit a l'Ajuntament l'acabament de les situacions previstes en el punt anterior, en un termini no superior a deu (10) dies hàbils des que es
produeixi, amb la justificació documental corresponent. La manca de comunicació dins el termini indicat determina l'exclusió de la borsa.

Per altra part, han d'estar en situació de “disponible” la resta de persones de la borsa, les quals podran ser cridades per oferir-los un lloc de
feina d'acord amb la seva posició.

A aquest efecte, el Departament de Recursos Humans ha de contactar telefònicament amb la persona que correspongui de la llista i li ha de
comunicar el lloc a cobrir. En el termini màxim d'un (1) dia hàbil, comptador des de la comunicació, o de dos (2) si aquesta es fa en
divendres, la persona integrant de la borsa ha de manifestar el seu interès en la contractació. Si no en manifesta la conformitat dins el termini
indicat, s'ha d'avisar la següent de la llista.

El termini per incorporar-se al lloc de treball ofert no serà inferior, si així ho demana la persona interessada, a tres (3) dies hàbils, comptadors
des de la comunicació. Així mateix, ha de quedar constància en l'expedient, mitjançant una diligència, del fet que ha rebut la comunicació i
dels intents realitzats.

Abans de la seva contractació, la persona aspirant ha d'acreditar el compliment de tots els requisits de la base segona que no hagi acreditat
amb anterioritat, presentant la documentació pertinent al Departament de Recursos Humans. La persona aspirant que no presenti la
documentació en el termini fixat, excepte en el cas de força major, o si, en examinar-la, es comprova que no acompleix algun dels requisits
assenyalats a les bases, ha de ser exclosa de la borsa.

Quan la persona seleccionada mitjançant aquesta borsa cessi en el lloc de treball, excepte si és per renúncia voluntària, s'ha de reincorporar
novament a la borsa en el mateix ordre de prelació que tenia.

La renúncia posterior d'una persona al lloc de treball que ocupa, així com l'incompliment del deure de presentar-se al lloc de treball
prèviament acceptat, suposa la seva exclusió de la borsa de feina.

La borsa té una vigència de tres (3) anys a partir de la data de la seva constitució i no es pot prorrogar.

10. Recursos i impugnacions

La convocatòria, les seves bases i els actes administratius que se'n derivin poden ser impugnats per les persones interessades en el termini i en
la forma que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  

ANNEX 1.
TEMARI

Part 1. Temari general

1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut bàsic.

2. L'organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes. La comunitat autònoma de les Illes Balears: organització i competències.
L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears. Disposicions generals.

3. El municipi. Conceptes i elements. Organització municipal. Funcionament i competències dels òrgans locals: el batle, els tinents batle, la
Junta de Govern Local, el Ple.

4. El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. Drets i
deures dels empleats públics. Codi de conducta. Règim disciplinari.

Temari específic

5. El Reglament de règim intern de la Residència Municipal de Persones Majors Posada dels Olors. Característiques i tipologia del centre.
Tipologia d'estades i de serveis. Normes de convivència del centre.

6. Alternatives al model d'atenció tradicional a les persones ancianes. La dependència com a necessitat social. Nivells d'intervenció. La Llei
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Serveis de promoció
de l'autonomia personal i d'atenció i cura. Valoració de la situació de dependència. Graus de dependència.

7. El personal cuidador. Responsabilitat i deontologia. Habilitats per a la comunicació: l'empatia i l'escolta activa. Funcions del personal
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auxiliar d'infermeria en l'atenció geriàtrica. El treball en equip i la col·laboració.

8. Biologia de l'envelliment. Els canvis que comporta: característiques psíquiques, la  pell, l'aparell respiratori, la capacitat perceptiva,
l'aparell cardiovascular, l'aparell locomotor, l'aparell digestiu, l'aparell excretor.

9. El deteriorament cognitiu en les persones ancianes. Les demències. Tipus i atenció requerida. La malaltia d'Alzheimer: atenció al malalt i a
la família.

10. L'exercici físic. La rehabilitació en geriatria. Conceptes generals. La rehabilitació com a tractament. Materials i aparells.

11. Atenció dels pacients en les necessitats d'higiene: concepte, higiene general i parcial, higiene del pacient enllitat, tècnica d'higiene
capil·lar.

12. Atenció dels pacients en les necessitats d'eliminació: diüresi i defecació; tipus d'ènemes, administració d'ènemes. Coneixement dels
sondatges dels aparells urinari, digestiu i rectal.

13. Necessitats nutricionals de les persones ancianes. Tipus de dietes. Atenció en les necessitats d'alimentació: vies d'alimentació,
manipulació i administració d'aliments (alimentació enteral).

14. La persona major diabètica. Problemàtica comuna. Atenció  integral al diabètic. El peu diabètic. La hipertensió arterial en les persones
ancianes. Cura i atenció integral.

15. Processos d'afectació osteomuscular més freqüents en les persones ancianes. Reumatismes més freqüents. Osteoporosi i fractures de
maluc. Inestabilitat i caigudes en la persona anciana. Mesures preventives i ús correcte dels dispositius d'ajuda.

16. Atenció dels pacients en les necessitats de mobilització: mobilitat i immobilitat física, factors que afecten la mobilitat. Ergonomia:
tècniques de mobilització, de deambulació i de trasllat; posicions corporals.

17. Reanimació cardiopulmonar bàsica: suport vital bàsic; conceptes de i . Primers auxilis en situacions crítiques.urgència emergència

18. Medicaments: tipus de medicaments, vies d'administració, precaucions abans, durant i després de l'administració, conservació i
emmagatzemament, caducitats.

19. Úlceres per pressió: concepte, factors de risc, localització, etiologia. Mesures de prevenció, mobilització i canvis de posició.

20. Atenció als malalts terminals. Cures pal·liatives. Atenció a les persones ancianes envers la defunció.

  

ANNEX 2. 
Barem de mèrits

1. Experiència professional (màxim 15 punts)

La puntuació màxima que es pot obtenir en aquest apartat és de 15 punts:

- Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries o geriàtriques públiques, com a personal estatutari, funcionari o laboral en
la mateixa categoria a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,2 punts.
- Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries o geriàtriques públiques,  com a personal estatutari, funcionari o laboral en
una categoria diferent relacionada per a la qual s'exigeix el mateix títol de la categoria a la qual s'opta: 0,15 punts.
- Per cada mes de servei prestat en centres sanitaris o geriàtrics privats de la Unió Europea en la mateixa categoria a la qual s'opta o
en places amb el mateix contingut funcional: 0,1 punts.
- Per cada mes de servei prestat en centres sanitaris o geriàtrics privats de la Unió Europea en una categoria diferent relacionada per a
la qual s'exigeixi el mateix títol de la categoria a la qual s'opta: 0,05 punts.
- Per computar els serveis prestats referits al personal de reforç amb nomenament específic per a l'atenció continuada, s'ha de
reconèixer un mes complet de serveis prestats calculant-lo segons les regles següents:

· Un mes per cada 150 hores realitzades, o la part proporcional que correspongui si el número d'hores és inferior.
· Si en un mes natural s'han fet més de 150 hores, només es pot valorar un mes de servei prestat. Un mateix marc temporal
no es pot valorar per a més d'un dels subapartats que l'integren.

Juntament amb el certificat de serveis prestats, cal aportar la vida laboral de la Seguretat Social i els contractes de treball.
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2. Formació acadèmica (màxim 6 punts)

La puntuació màxima que es pot obtenir en aquest apartat és de 6 punts:

- Estar en possessió d'un títol de formació professional de la branca sanitària relacionada de tècnic/a en atenció a persones en situació
de dependència o de tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria: 2 punts. Només s'ha de valorar la titulació si és distinta a la presentada
com a requisit per prendre part en la convocatòria.
- Estar en possessió de la diplomatura o grau en infermeria o treball social: 2 punts per cada titulació.

No s'han de valorar les titulacions necessàries per accedir a la matriculació d'estudis d'un nivell superior.

3. Altra formació (màxim 7 punts)

La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat d'aquests apartats és de 7 punts:

Cursos i activitats formatives que estiguin relacionades directament amb les funcions de les places a cobrir i relatives a les àreesa) 
de salut pública, geriatria i pràctica clínica, d'acord amb els criteris següents:

- Activitats formatives sobre ciències de la salut i l'atenció a les persones en situació de dependència organitzades o
impartides per alguna administració pública, per un col·legi professional o per alguna entitat del sector públic institucional
(d'acord amb la definició de l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre); s'ha d'acreditar en el certificat corresponent.
- Activitats organitzades per organitzacions sindicals o entitats sense ànim de lucre i que s'hagin impartit en virtut de
convenis subscrits amb les administracions públiques o amb universitats, o bé que hagin estat acreditades i/o subvencionades
per aquelles, cosa que ha de constar en el certificat corresponent.
- Activitats realitzades en virtut dels acords de formació contínua en les administracions públiques i que estiguin
organitzades per qualsevol dels promotors de formació contínua que hagin subscrit aquests acords.

Els diplomes o els certificats a què es refereixen aquestes activitats formatives s'han de valorar a raó de 0,05 punts per cada 10 hores
de formació. La puntuació màxima per unitat formativa és d'1 punt.

Cursos i activitats formatives relacionades amb les àrees següents: prevenció de riscos laborals, igualtat de gènere, atenció alb) 
públic, estrès i autocontrol emocional. S'han de valorar a raó de 0,025 punts per cada 10 hores de formació. La puntuació màxima per
unitat formativa és de 0,5 punts.

S'han de valorar sempre que hagin estat organitzats o impartits per alguna administració pública o per alguna entitat del sector públic
institucional (d'acord amb la definició de l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre), cosa que s'ha d'acreditar en el certificat corresponent.

Si l'acreditació de l'activitat formativa no especifica les hores o els crèdits, no s'ha de valorarà. Tampoc no s'han de valorar les activitats
formatives de menys de 10 hores de durada.

4. Coneixements de llengua catalana (màxim 2 punts)

S'han de valorar els certificats expedits o homologats per l'Escola Oficial d'Idiomes, l'EBAP o la Direcció General de Política Lingüística,
fins a una puntuació màxima de 2 punts. La puntuació d'aquests mèrits és la següent:

- Nivell C1 (antic C) o equivalent: 1 punt.
- Nivell C2 (antic D) o equivalent: 1,5 punts.
- Nivell LA (antic E) o equivalent: 0,5 punts.

Només s'ha de valorar el certificat de major puntuació, excepte en el cas del certificat de llenguatge administratiu (LA), la puntuació del qual
s'ha de sumar a la de l'altre certificat que s'aporti.

Els coneixements de llengua catalana únicament s'han de puntar en aquest apartat.»

  

Artà,  6 d'abril de 2021

El batle
Manuel Galán Massanet
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