



BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 
DENETEJAVIÀRIAIRECOLLIDA(GRNV2109) 
L’Empresa municipal CORESSA convocaunprocésdeseleccióper cobrir12
llocs de treball indefinit i una borsa per a cobrir possibles substitucions i/o
altres temporalitats d’ OPERARI/ÀRIAdediversosserveisdel’àreadeGestió
deresidusiNetejaViària. 


BASE1.DESCRIPCIÓGENERALDELLLOCDETREBALL 
Funcions: 
Escombrar els carrers del municipi, neteja embornals, buidat papereres,
baldeig,netegesespecialsetc... 
Recollir i transportar els residus urbansd’acordambelscriteris/procediments
marcatspelservei. 
Horari:

 horesi40minutsdiaris,dedivendresadimartsper
6
als contractes indefinits (en horari de matí, tarda o
nit) 
 lscontractesresultantsdelaborsadetreballpoden
e
seratempsparcialoatempscompletienhorarisa
determinar,enfunciódelessubstitucionsquecalgui
fer. 

Categoria::

peó 

Salari:

22.614€(b
 rutanual+plusosvariables) 

Àrea:

ÀreadeGestióderesidusiNetejaviària 

Ubicació:

SantBoi/RieraFonollars/n 

Inicidelcontracte:

peralscontractesindefinitsl’01/10/21 
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BASE2.REQUISITSDELESCANDIDATURES 



Per tal de ser admès/esa a la convocatòria, la persona aspirant haurà
d’acreditarelsrequisitssegüents: 
a)tenir18anysomés. 
b)tenirenvigoreldocumentd’identificacióquehabilitiatreballaraEspanya. 
c) nopatircapmalaltiaodiscapacitatfísicaopsíquicaqueimpedeixelnormal
exercicidelesfuncionspròpiesdelllocdetreball. 

BASE3.PUBLICITATDELESBASES 
Aquesta oferta espublicaràalwebwww.coressa.catialtaulelld’anuncisdela
masiaCanJulià,seudel’empresamunicipal. 

BASE4.PRESENTACIÓDESOL·LICITUDSMITJANÇANTCITAPRÈVIA 
Per sol·licitar cita prèvia cal trucar al 93 652 98 30 en horari de 8h. a 15h
S’obrendosperíodesdepresentaciódesol·licituds: 
- El primer període serà des del 8 al 18 de juny. Les persones
candidatesquesiguinconsideradesaptes,formaranpartdelaborsaper
a cobrir suplències d’estiu dels mesos de juliol a setembre de 2021, i
seguiransentcandidatesperocuparelsllocsindefinits. 
- El segon període serà del 21 de juny al 31 de juliol i les persones
candidatesconsideradesaptespodranoptartantalscontractesindefinits
comalaborsa. 
Alasol·licitudcaladjuntarfotocòpiade: 
-currículumactualitzat. 
-DNIoTargetadeResident(envigoriquehabilitipertreballar). 
-acreditaciódelstítolsdeformacióacadèmicameritables 
- acreditació de l’experiència laboral meritable mitjançant informe de vida
laboral. A més, per poder acreditar l’experiència en altres empreses cal
adjuntarunanòminaocontractelaboral(nomésd’aquestaexperiència). 



2/3 


BASE5.PROCEDIMENTDESELECCIÓ 



La puntuació màxima que es pot obtenir en el procés és de 18 punts,
distribuïtsdelasegüentmanera: 
5.1.Valoraciódemèrits(màxim10punts) 
Esvaloraràelcomplimentdelssegüentsaspectes: 
a) Formacióacadèmicad’ESOoequivalent( 1punt) 
b) CarnetdeconduirB( 1punt) 
c) CarnetdeconduirC( 2punts) 
d) Experiència professional com a operari/ària de viària i recollida (0,1 punts
permestreballat,màxim5punts) 
e)ResidènciaaSantBoi( 1punt) 
Quedarandescartades(Noadmeses)aquellescandidaturesqueobtinguin
2puntsomenysenaquestapartat. 
6.2.Provapràctica(màxim4punts) 
Esconvocaràlespersonescandidatesaunaprovapsicotècnica,quepodràser
escritaodeparticipacióenunadinàmicadegrup. 
6.3.Entrevistapersonal(màxim4punts) 
Esrealitzaràunaentrevistapersonalpercompetènciesacadacandidat/a. 
En cas d’empat en la puntuació entre un/a o més aspirants, en el llistat
d’aprovats/des anirà en primer lloc qui tingui més puntuació a l’apartat 6.2
(provapràctica). 

BASE7.RESULTATDELPROCÉSDESELECCIÓ 
El llistat de tancament amb el resultat final del procés es publicarà al web
www.coressa.cat. 
Les persones candidates que siguin considerades formaran part d’una borsa
peracobrirpossiblessubstitucionsi/oaltrestemporalitatsd’OPERARI/ÀRIAde
diversosserveisdel’àreadeGestióderesidusiNetejaViària. 

SantBoideLlobregat,4dejunyde2021. 
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