
               
 
               
 
 
 
 

 

  SOL•LICITUD D’ALTA / BAIXA BORSA DE TREBALL                                                            

 NIVELL D’ESTUDIS : 
  PRIMARIS/ SENSE ESTUDIS                                                
  GRADUAT /E.S.O./ EQUIVALENT                                    
  BATXILLER / FP II  / CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ                                                  
  CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR 
  DIPLOMATS : ___________________________________________  
  LLICENCIATS: __________________________________________ 

 
* Caldrà acreditar la possessió dels títols mitjançant fotocòpies compulsades.                           

Registre d’Entrada 

 

NIF/CIF/NIE Telèfon 

Vía Pública Número Escala Pis Porta 

Telèfon Mòbil correu  electrònic: 

Municipi Província C. Postal 

Nom i cognoms 

SOL·LICITE                                      

��  ALTA DE LA BORSA DE TREBALL LES SEGÜENTS ÀREES: 
  NETEJA VIÀRIA                                            
  NETEJA DE MUNTANYES, SÉQUIES …                 
  SERVEIS  MUNICIPALS                                                    
  ALTRES__________________________                                               

* marcar un màxim de tres caselles  
 

 � DECLARE que són certes les dades consignades en aquesta instància i reunisc totes les 
condicions exigides en la convocatòria.  
 

 � AUTORITZE a l’Ajuntament de Corbera a consultar en el Padró d’Habitants les dades de 
convivència. 

 SIGNATURA 

Corbera,  …… de ………………………….. de 20….. 

 

 

 

 

Signatura de la persona sol·licitant 

� �  BAIXA DE  LA BORSA DE TREBALL. 

Les dades personals seran incorporades i tractades en el fitxer Registre d’E/S, a fí d’identificar les persones físiques o jurídiques que presenten 
sol·licituds, escrits o comunicacions, i només s’en podran cedir en els casos prevists en la Llei. L’òrgan responsable del fitxer és la Secretaria, i 
l’interessat hi podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, al mateix Ajuntament de Corbera. Tot aixó s’informa en 
compliment de l’art. 5 de la LO 15/99, de Protecció de Dades de Carácter Personal.  

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE CORBERA (VALÈNCIA) 
 

Plaça Major, 16 
46612 – Corbera (València) 
Telf: 96 256 00 03 – Fax: 96 297 80 49 
www.corbera.es 



 
 
Extracte de les bases reguladores de la Borsa de Treball de l’Ajuntament de 
Corbera. 
 
3.- Condicions i requisits que han de reunir els aspirants. 
- Ser espanyol/a, ciutadà de la Unió Europea, o nacional d’un altre Estat, conforme estableix l’article 57 
de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
- Ser major de 18 anys. 
- No estar incurs en les causes d’incapacitat o incompatibilitat establides en la legislació vigent. 
 
 
4.4 Documentació  a presentar junt amb la sol·licitud. 

- Una fotocòpia del DNI. 
- Targeta de demanda d'ocupació. 
- Autorització de l’interessat perquè l’Ajuntament puga sol·licitar al padró municipal les dades 

de convivència que consten en el registre i els que acrediten el temps residit a Corbera. 
- Qualsevol document que consideren oportú per a acreditar els mèrits al·legats. 
 

6.- Procediment de valoració. 
La Comissió de valoració valorarà els mèrits al·legats i justificats pels aspirants de la manera següent:  

Per situació familiar:  
- Per cada descendent menor d’edat...1 punt. 
- Per cada descendent major d’edat però menor de 26 anys, en situació de desocupació, sense 

percebre cap tipus d’ingrés...1 punt. 
Només es tindran en compte els descendents que acrediten el seu empadronament en el mateix 
domicili. 
Per situació de desocupació: 
- Per inscripció com a demandant d’ocupació... 0,10 punts per mes. 
S’incrementarà amb 3 punts a aquells desocupats/es que no perceben cap tipus de prestació, subsidi 
o ajuda econòmica per desocupació. 
Per parat de llarga duració:  
- Joves menors de 25 anys inscrits com aturats com a mínim 6 mesos...1 punt. 
- Persones de 25 o més anys inscrites com parats com a mínim 12 mesos...2 punts. 
En cas d’empat en la puntuació, es resoldrà per sorteig. 
 

7.- Gestió de la borsa de treball. 
El nombre de contractacions vindrà determinada pel crèdit pressupostari disponible. La duració de cada 
contractació serà de 15 dies, en casos excepcionals podrà ser superior. 
La crida es realitzarà per rigorós ordre de llista. Arribat el moment de la contractació del treballador, 
aquest serà requerit des de l’Ajuntament, concedint-li un termini d’un dia hàbil perquè per qualsevol 
mitjà quede constància fidedigna de la seua voluntat de formalitzar el contracte. 
En casos d’emergència social, l’alcalde-president, requerirà informe als serveis socials municipals sobre 
les condicions econòmiques, socials i familiars del sol·licitant, podent-se contractar de manera molt 
extraordinària directament a la persona pel temps estrictament necessari, atenent a aquestes les urgents 
necessitats. 
En aquells treballs que necessiten especialitat o d’estudis adequats només podran optar aquelles persones 
que hagen acreditat en el moment de la inscripció o en el termini anterior a l’oferta de treball, els 
coneixements exigits per l’Ajuntament. 
La borsa de treball de l’Ajuntament de Corbera és independent de les ofertes de treball que hi puguen 
haver per mitjà de subvencions per a pal·liar l’atur estacional o qualsevol altre tipus de contractació en 
què els diners vinguen de fora de l’Ajuntament. No obstant això, es tindrà en compte a l’hora d’oferir un 
contracte de la borsa de treball, ja que si s’ha treballat per un organisme públic, no es podrà optar a un 
contracte d’aquesta borsa de treball al menys que passe un any des de la data d’acabament de l’últim 
contracte, sempre i quan, hi hagen aturats/des de Corbera sense haver treballat o cobrat d’alguna 
institució pública. 
 


