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CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DEL LLOC DE GERENT DE L’EMPRESA 

POBLE NET SERVEIS MUNICIPALS DE NETEJA I MANTENIMENT S.L. 
 
Primera.-Objecte de la convocatòria. 
 
És objecte de la present convocatòria la selecció, per mitjà de lliure designació d’acord amb 
els principis d’igualtat, objectivitat, mèrit i capacitat, en virtut de l’article 13 de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Llei 7/2007 de 12 d’abril, per a la contractació per 
mitjà de Contracte Especial d’Alta Direcció del lloc de treball que es relaciona: 
 
-Denominació del lloc: Gerent de l’empresa POBLE NET SERVEIS MUNICIPALS DE NETEJA I 
MANTENIMENT S.L. 
 
-Funcions: Correspon a la Gerència: 
 

1. La direcció tècnica, l'execució dels acords socials, l'assessorament tècnic de la 
societat i el control de la gestió patrimonial de la mateixa, traçant normes de govern 
internes, organitzant els serveis, administrant els interessos de la societat atenent les 
seues necessitats -i sempre amb subjecció als acords del Consell-, proposant allò que 
fomente una millor gestió dels Serveis, informant al Consell d'Administració de totes 
les gestions i actes rellevants duts a terme en el desenvolupament i exercici de les 
seues facultats.  

2. Exercir la plena representació de la Societat en totes les esferes de relació amb la 
Hisenda Pública estatal, autonòmica, i local; i davant els organismes de la Seguretat 
Social i la resta d'institucions i organismes oficials o no, amb l'ús de la signatura social 
amb la denominació "Administrador" i / o "Gerent".  

3. Atorgar tota mena de contractes necessaris per al desenvolupament de l’objecte 
social amb compliment estricte de la normativa sobre Contractació del Sector Públic i 
les Normes de Contractació de la Societat. 

4. Mitjançant l'oportú apoderament de Factor Mercantil atorgat pel Consell 
d'Administració, portar la signatura i actuar en nom de la societat en tota classe 
d'operacions bancàries, obrint i tancant comptes corrents, disposant-ne, intervenint 
en lletres de canvi com a lliurador , acceptant, avalador, endossant, endossatari o 
tenidor de les mateixes; fer transferències de fons, rendes, crèdits o valors, usant 
qualsevol procediment de gir o moviment de diners; aprovar saldos i comptes, 
constituir i retirar dipòsits o fiances, compensar comptes, formalitzar canvis, 
etcètera.  

5. Elaborar en temps i forma els Pressupostos Anuals de la Companyia per a la seua 
formulació pel Consell, decidint, dins el marc pressupostari un colp aprovat, la seua 
execució informant de manera regular al Consell sobre el grau de execució del mateix 
i les variacions operades.  

6. Nomenar, destinar i acomiadar tot el personal directiu i no directiu de la societat, 
assignant els sous i gratificacions que siguen procedents. En el supòsit de contractació 
i/o acomiadament de personal directiu, haurà d'informar al Consell d'Administració.  

7. Així mateix, podrà conferir poders judicials i els extrajudicials, per concedir les 
facultats que li corresponen estatutàriament, tot informant al Consell 
d’Administració. 

8. Proposar al Consell d'Administració per a la seua aprovació la Planificació Estratègica 
de la Societat a curt, mitjà i llarg termini, pel que fa a la seua posició dins del sector, 
creixement de la mateixa, noves àrees de negoci, nous sistemes de producció, de la 
gestió i qualitat de la mateixa, polítiques de personal, i qüestions de naturalesa 
anàloga.  

 
-Règim Laboral: Contracte Especial d’Alta direcció.  
 
-Retribucions: Sou brut anual de 28.447,56 € més, si és el cas, incentius en funció del 
compliment d’objectius (màxim 25% del sou brut).  
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Segona.- Requisits dels aspirants.  
 

a) Tindre nacionalitat espanyola o d’un Estat membre de la Unió Europea.  
b) Posseir capacitat funcional per a l’exercici de les tasques.  
c) Tindre complit setze anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa.  
d) No haver sigut separat per mitjà d’expedient disciplinari del servici de qualsevol de 

les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de la 
comunitats autònomes, no trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a 
ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de 
funcionari, o per a exercir funcions semblants a què exercien en el cas de personal 
laboral, en el que haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un 
altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmès a 
sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos 
termes l’accés a l’ocupació pública.  

e) Estar en possessió o en condicions d’obtindre en la data en què finalitze el termini 
per a presentar les candidatures, de la titulació de Titulat Universitari Superior.  

f) Els requisits establits en la base segona hauran de posseir-se en el moment de 
finalització del termini per a presentar les candidatures i mantindre’s durant tot el 
procediment.  

 
Tercera.- Sol·licituds.  
 

a) En la sol·licitud hauran de manifestar, que reunixen totes i cada una de les condicions 
exigides en la convocatòria referida sempre a la data en què expire el termini per a 
presentar les sol·licituds.  

b) Nom, cognoms, Document d’Identitat i domicili de l’interessat. 
c) Fets, raons i petició en què es concrete, amb tota claredat la sol·licitud, açò és, 

petició de participar en el procés selectiu, identificant-ho per mitjà d’al·lusió 
específica a la denominació del lloc de Gerent. 

d) Lloc i data en què es signa l’escrit. 
 
Els/les aspirants hauran d’adjuntar a la seua instància fotocòpia compulsada del Document 
d’Identitat, Currículum Vitae, justificant i documents acreditatius dels mèrits al·legats en el 
Currículum. Estos últims s’acreditaran per mitjà de la presentació d’originals o fotocòpies 
degudament compulsades, sense que siguen tinguts en compte ni valorats aquells que, encara 
al·legats, foren aportats o justificats després de la finalització del termini de presentació de 
les sol·licituds.  
 
No obstant el disposat anteriorment, es podrà acompanyar a la petició resguard acreditatiu 
d’haver sol·licitat les certificacions corresponents, sempre que es presente la dita 
documentació no després de set dies d’expedida. 
 
Els mèrits al·legats hauran de referir-se com a màxim a l’últim dia de la presentació de 
sol·licituds. 
 
Les sol·licituds que es presenten es dirigiran a la Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de 
Poble Nou de Benitatxell, com a President de la societat mercantil municipal, i es 
presentaran en el Registre General de l’Ajuntament de Poble Nou de Benitatxell, en horari de 
9:00 a 13:00 hores de dilluns a divendres, durant el termini de vint dies naturals, comptats a 
partir del següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en la seu electrònica de 
Poble Net Serveis Municipals de Neteja i Manteniment, S.L.: 

http://www.poblenet.es/noticies/ 
 

Les candidatures podran ser presentades en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat 
Valenciana. 
 
Quarta.- Mèrits i entrevista. 
 
-Els mèrits a valorar són els següents: 
 

http://www.poblenet.es/noticies/
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1. Estar en possessió de títols universitaris relacionats amb l’activitat de la companyia 
municipal, en especial i per exigència de la pròpia activitat, les connectades 
directament amb la formació en ciències ambientals, o bé, amb titulacions 
universitàries superiors connectades directament amb la gestió empresarial. 

 
2. Màsters o postgraus relacionats amb l’activitat de la companyia municipal i/o 

matèries mediambientals, en especial, sobre platges, aigües, gestió de residus i/o 
protecció de paratges naturals. 

 
3. Experiència professional: es valorarà l’experiència en llocs de treball semblants, en 

especial en empreses públiques i en les activitats pròpies de les empreses municipals 
que presten serveis públics de competència local en matèria de recollida de residus 
sòlids urbans, i/o neteja viària.  

 
4. Coneixement del valencià. 

 

5. Coneixement de la població en desenvolupa la seua activitat la companyia municipal, 
en especial, les seues característiques orogràfiques, entramat urbanístic i 
infraestructures públiques de gestió de residus de caràcter comarcal. 

 
-Altres mèrits: 
 

1. Acreditació mitjançant certificat expedit per Facultat o Escola Oficial reconeguda del 
coneixement d'idiomes estrangers. 

 
2. Els estudis, cursos, seminaris, i les publicacions relacionades amb l’activitat pròpia de 

la companyia municipal, com ara, la recollida de residus sòlids urbans, neteja viària, 
gestió de l’aigua, i en general, i qualsevol altre tema connectat amb la gestió 
mediambiental sobre les què les corporacions locals tenen legalment atribuïda 
competència de gestió. 

 
 
-Entrevista: una vegada seleccionats els/les candidats/tes que es considere que reunixen els 
mèrits mínims necessaris, serà imprescindible la realització d’una o diverses entrevistes. 
 
Cinquena.- Contractació, Nomenament i cessament. 
 
El nomenament recaurà en el/la candidat/a que, reunint els requisits exigits en les presents 
bases i convocatòria, siga triat discrecionalment per a ocupar el lloc de treball referit, sent 
contractat per mitjà de Contracte Especial d’Alta Direcció. 
 
Valoració dels mèrits: L’examen dels currículums i l’entrevista personal, es realitzarà de 
manera col·legiada de tres persones: un funcionari de l’àrea d’Urbanisme o bé de l’Àrea de 
Serveis de l’Ajuntament del què depèn la companyia municipal, i dos membres del Consell 
d’Administració. També es podrà comptar amb els assessors o experts que es consideren 
necessaris. 
 
La convocatòria podrà quedar deserta si cap aspirant és triat per a ocupar el lloc. 
 
La designació del candidat/a seleccionat/da, es farà mitjançant la Junta General de la 
companyia municipal a proposta de l’Alcalde-President de la Mercantil, de conformitat amb el 
que preveuen els Estatuts de la societat. 
 
La resolució de nomenament i contractació es motivarà amb referència al compliment per 
part del candidat/a triat dels requisits i especificacions exigits en la convocatòria. 
 
El nomenament i contractació haurà d’efectuar-se en el termini màxim d’un mes comptat des 
del termini de finalització del de presentació de sol·licituds. El dit termini podrà prorrogar-se 
fins a un mes més. 
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