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Per acord de la Junta de Govern del 26 de febrer de 2019, es vol procedir a la 
contractació de cinc (5) operaris/es pel Departament de manteniment i serveis, en 
qualitat de treballadors/es públics/ques interins/es:   
 
Requisits imprescindibles per accedir al lloc de treball: 
 

- Ser major d’edat i no excedir l’edat de jubilació  
- Nacionalitat preferentment andorrana o disposar del permís de residència i 

treball  
- Graduat escolar 
- Experiència professional realitzant alguna d’aquestes funcions: manteniment, 

neteges, serveis públics i/o jardineria 
- Preferentment resident a la parròquia d’Ordino 
- Estar en possessió del permís de conduir B1 

 
Requisits valorables per accedir al lloc de treball: 
 

- Estar en possessió d’altres permís de conduir: C1, C2, BE, CE, B2, B2E 
 
Les persones interessades en aquesta plaça han d’adreçar una sol·licitud al 
departament de Gestió i Desenvolupament Humà, acompanyada d’un currículum 
vitae, dels documents acreditatius corresponents, del certificat d’antecedents 
penals, del permís de conduir, del certificat mèdic oficial, còpia del passaport i/o 
permís de treball, i d’una declaració jurada de no haver estat separat del servei a 
l’Administració pública, no trobar-se inhabilitat per prestar serveis en qualsevol lloc 
de treball de l’Administració pública o no estar suspès de funcions o per a l’exercici 
de l’ofici o el càrrec mitjançant una resolució disciplinària ferma.  
No trobar-se inhabilitat o suspès per a l’exercici d’ofici o càrrec públic mitjançant 
una resolució judicial ferma i no estar condemnat per delictes dolosos, o imprudents 
vinculats a l’exercici de la funció pública, mentre no hagi transcorregut el termini 
establert legalment per a la prescripció de la pena imposada o no s’hagin cancel·lat 
els antecedents penals, abans de les 16 hores del dia 28 de març de 2019. 

 
Així mateix, es pot consultar el plec de bases a l’adreça www.ordino.ad, o bé 
trucant al departament de Gestió i Desenvolupament Humà del Comú d’Ordino. 
 
Tot el que es fa públic per a coneixement general. 
 
Ordino, 27 de febrer de 2019 

 
J. Àngel Mortés Pons 

Cònsol major 
 
 
 

http://www.ordino.ad/
http://www.ordino.ad/


 
 

PLEC DE BASES 
LLOC: OPERARI DEL DEPARTAMENT DE MANTENIMENT I SERVEIS 

 
Categoria: Treballador/a públic/a interí/a  
Grup: C 
Nivell: 4 
Període d’ocupació: des del 2 de maig al 31 d’octubre de 2019 
Salari brut mensual: 1.093,39 euros 
 
Requisits: 
 
Requisits imprescindibles per accedir al lloc de treball: 
 

- Ser major d’edat i no excedir l’edat de jubilació  
- Nacionalitat preferentment andorrana o disposar del permís de residència i 

treball  
- Graduat escolar 
- Experiència professional realitzant alguna d’aquestes funcions: manteniment, 

neteges, serveis públics i/o jardineria 
- Preferentment resident a la parròquia d’Ordino 
- Estar en possessió del permís de conduir B1 

 
Requisits valorables per accedir al lloc de treball: 
 

- Estar en possessió d’altres permisos de conduir: C1, C2, BE, CE, B2, B2E 
 
Funcions : 
 
- Realitzar correcta i eficaçment les tasques, funcions, horaris i disponibilitat 

corresponents a la secció de Manteniment. 
- Acomplir les tasques que siguin assignades pel Cap de Secció corresponent 

segons la planificació i prioritats que siguin descrites. 
- Realitzar el manteniment del mobiliari urbà, edificis comunals, senyalització, 

pintura, neteja de clavegueram i altres de la Parròquia d’Ordino, seguint les 
instruccions del Cap de secció. 

- Realitzar les tasques de les altres seccions segons necessitats. 
- Cuidar la maquinària, material i eines que se li proporcionin per realitzar la feina 

assignada. 
- Comunicar i informar al cap de secció l’estat dels treballs realitzats i de qualsevol 

informació i/o fet remarcable. 
- Complir amb les normes de seguretat i els protocols i normatives internes de la 

secció i servei. 
- Realitzar tasques de conducció, manteniment i neteja de vehicles del servei. 
- Altres tasques de similar naturalesa i qualificació, relacionades amb el seu lloc 

de treball o qualsevol altra tasca que li transmeti el superior jeràrquic i que estigui 



 
relacionada amb el seu lloc de treball, com treballs en la secció d’higiene i/o 
jardineria.  
 

Proves i mèrits: Total de 105 punts 
 
1. Avaluar (sobre 50 punts de la nota final):  

 
Qüestionari tipus test i de respostes breus sobre coneixements de la Parròquia 
d’Ordino (institucions, carrer de la parròquia, llocs emblemàtics i autoritats).  
 

2. Entrevista (sobre 55 punts de la nota final):  
 
Nacionalitat andorrana  10 punts  
Permís de residència i treball  5 punts 
Graduat escolar  5 punts 
Formació acadèmica superior al graduat escolar  10 punts 
Experiència professional realitzant alguna d’aquestes funcions: manteniment, 
neteges, serveis públics i/o jardineria 
 
1 any d’experiència 5 punts 
De 2 a 3 anys d’experiència 10 punts 
Més de 3 anys d’experiència 15 punts 

 
Residència a la parròquia d’Ordino  10 punts 
Residència a la resta de parròquies  5 punts 
Estar en possessió d’altres permisos de conduir: C1, C2, BE, CE, B2, B2E  
10 punts 

 
Criteris referents a les proves: 
 
El Comitè Tècnic de Selecció podrà seleccionar, després de la valoració de les 
candidatures, la possibilitat de realitzar la totalitat o part de les proves descrites en 
les bases, independentment del nombre de candidats.  
Els candidats/es que reuneixin els requisits seran informats de les proves a realitzar 
i dels dies en que aquests tindran lloc, amb preavís, en el cas que s’escaiguin 
necessàries. 
 
Classificació dels candidats: 
 
Totes les proves són organitzades, controlades i valorades pel Comitè Tècnic de 
Selecció, que és el màxim responsable del desenvolupament correcte del procés 
de selecció.  
Finalitzat el procés de selecció, el Comitè Tècnic de Selecció proposarà els 
candidats més idonis per ocupar el lloc de treball. 
 
 
 


