ANUNCI
Es fa públic que la Junta de Govern, en sessió extraordinària i urgent de 20 de desembre
de 2017, va adoptar, entre d’altres, l’acord de modificar les bases, aprovades per acord
de la Junta de Govern de dia 26/10/2017, i la convocatòria per formar part d’una borsa de
bombers semiprofessionals de l’Ajuntament de Ferreries.
“BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER FORMAR PART D'UNA BORSA DE BOMBERS VOLUNTARIS
SEMIPROFESSIONALS DE L’AJUNTAMENT DE FERRERIES
PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
És objecte d'aquesta convocatòria la formació d'una borsa de bombers voluntaris semiprofessionals que,
adscrits a l'Ajuntament de Ferreries, puguin ser assignats al Servei Insular de Prevenció i Extinció d'Incendis
i Salvament de Menorca. Aquesta borsa es constituirà pel procediment de concurs de mèrits.
SEGONA. CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA
Les persones candidates han de complir les condicions següents:
a) Ser personal fix, interí o contractat de l'Ajuntament de Ferreries.
b) Tenir entre 18 i 50 anys, inclusivament.
c) Estar en possessió del carnet de conduir camió (carnet C) vigent.
d) No patir cap malaltia que l'impedesqui realitzar les funcions de bomber.
e) Que previ al seu nomenament tengui fixada la seva residència a la població de Ferreries.
Tots aquests requisits s'han de complir en el moment de presentació de les sol·licituds i mantenir-se en el
moment en què la persona aspirant pugui ser proposada com a bomber voluntari semiprofessional.
TERCERA. SOL·LICITUDS I ADMISSIÓ
Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l'Ajuntament de Ferreries, de manera telemàtica, de
conformitat i en compliment de la previsió establerta a l’article 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, especificant que s'opta a la «Borsa de
bombers voluntaris semiprofessionals de l'Ajuntament de Ferreries».
Les sol·licituds es podran presentar a partir de la publicació d'aquestes bases, dintre del termini dels
10 dies hàbils següents. S'acompanyaran amb els documents i justificants acreditatius de les
circumstancies personals exigides a la base segona i dels mèrits al·legats, originals o fotocòpies
compulsades, relacionats en currículum adjunt a la sol·licitud. En concret, la documentació seguidament
descrita.
Amb la sol·licitud, s'adjuntarà la documentació següent:
a) Currículum personal, remarcant específicament aquells coneixements, habilitats o experiència que la
persona aspirant consideri rellevant per al desenvolupament de la feina que pensa que desenvolupa un
bomber. En l'apartat professional cal especificar el nom dels centres de treball, les categories professionals
exercides i els temps de prestació de la feina. En l'apartat de formació cal especificar el nom del centre
formatiu i la durada de cada acció formativa. Els mèrits no justificats documentalment no seran valorats.
b) Carta adreçada al tribunal de valoració dels mèrits, on l'aspirant exposi el motiu pel qual té interès a
exercir com a bomber semiprofessional. Aquest escrit inclourà, a més, les consideracions a les condicions
personals i laborals que poden garantir el compliment del que estableix el punt e) de la base segona (lloc de
residència, disponibilitat de vehicle propi, mòbil actiu en tot moment).
c) Fotocòpia del carnet de conduir classe C o superior.
d) Vida laboral.
e) Fotocòpia dels documents que acreditin els mèrits declarats: coneixements, habilitats i experiència.
f) Declaració jurada de no patir cap malaltia física o psíquica que l'exclogui per desenvolupar les funcions de
bomber.
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Les fotocòpies requerides a el apartat c hauran de ser fotocòpies compulsades o acompanyar-se de la
presentació de l’original en el moment de formalitzar la sol·licitud per tal que puguin ser acarades com a
còpies de l'original.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà al tauler d'edictes de l'Ajuntament la llista
d’admesos i exclosos, juntament amb el dia, l'hora i el lloc de constitució del tribunal de valoració. Les
persones excloses disposaran d'un termini de 3 dies per reclamar i, si és el cas, esmenar les faltes o
omissions que hagin causat l'exclusió. La llista definitiva es publicarà al tauler d'edictes.
QUARTA. BAREM DE MÈRITS
a) Experiència exercint activitats de manobre, lampisteria, electricitat, jardineria, monitor d'esports,
submarinisme, primers auxilis o altres relacionades o d'interès per a l'activitat de bomber.
La puntuació màxima a atorgar serà de 5 punts, a criteri del Tribunal.
L'experiència s'acreditarà mitjançant contracte de treball, certificat o informe acreditatiu de les funcions
realitzades. Dades que hauran de concordar amb les dades recollides en la vida laboral.
b) Coneixements que tenguin relació amb les funcions de bomber o les relacionades en el punt anterior.
La puntuació màxima a atorgar serà de 5 punts, a criteri del Tribunal. S'acreditarà mitjançant diploma, títol o
certificació expedida pel centre impartidor.
c) Entrevista personal. El tribunal podrà realitzar una entrevista personal amb les persones aspirants, en
relació amb les tasques de bomber, per valorar els seus coneixements i perfil professional, així com altres
mèrits aportats i no valorats en els apartats anteriors, que es puguin considerar d'interès per al
desenvolupament de les funcions de bomber. La puntuació serà de 0 a 5 punts.
CINQUENA. PUNTUACIÓ FINAL
Serà la suma del resultat de la valoració dels mèrits.
SISENA. ÒRGAN DE SELECCIÓ
President: cap del Servei Insular de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de Menorca, o persona en
qui delegui.
Vocals:
- Cap de bombers semiprofessionals de Ferreries, o persona en qui delegui.
- Cap de la brigada municipal, o persona en qui delegui.
- Un/a treballador/a fix/a o interí/ina de l'Ajuntament de Ferreries a proposta de la Junta de Personal
Secretari: el de l'Ajuntament de Ferreries o persona en qui delegui.
Adoptarà les seves decisions per majoria simple, amb el vot de qualitat del president, i resoldrà les
incidències i reclamacions que es puguin produir. Podrà incorporar en les seves deliberacions el personal
assessor que calgui.
SETENA. NOMENAMENT
El tribunal proposarà el nomenament successiu de les persones aspirants a bomber voluntari
semiprofessional seguint l'ordre establert en les puntuacions finals, sempre que persisteixin en la persona
aspirant les condicions establertes a la base segona.
El nomenament té caràcter revocable en qualsevol moment per part de l'Ajuntament, a iniciativa pròpia o a
instància del Servei Insular de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de Menorca. La revocació haurà
de ser justificada i haurà de ser notificada a la persona interessada.
Atès el caràcter voluntari del lloc de treball, la persona aspirant pot renunciar justificadament al seu
nomenament. A pesar de la renúncia, es mantindrà el dret de la persona aspirant a figurar en la borsa de
bombers semiprofessionals si els motius justificats són acceptats per l'Ajuntament i el Servei Insular. En cas
contrari, la persona aspirant deixarà d'estar a la borsa.
VUITENA. RECURSOS
Les persones interessades podran impugnar la convocatòria, les bases d'aquesta i els actes administratius
que realitzin els òrgans de selecció per executar-les, en el casos i en la forma legal establerta a la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.”

El batle
Josep Carreres Coll
Signat a Ferreries, en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.
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