CORESSA 


BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 
D’UNA PLAÇA DE PEÓ ESPECIALISTA (NE 2120)- AMB
CARÀCTERURGENT 
L’Empresa municipal CORESSA convoca un procés de selecció per cobrir 1
llocdetreballtemporalatempscompletdeP
 EÓESPECIALISTA. 


BASE1.DESCRIPCIÓGENERALDELLLOCDETREBALL 
Funcions:



- Netejar manualment els vidres interiors i exteriors d’edificis
municipals, segons la programació idirecciódefinidapels/perles
responsablesimmediats/es. 
-Aplicarlestècniquesiproductesdenetejaindicatsperl’empresa 
peralsvidresanetejar. 
- Utilitzar plataformes elevadores o altresequipsperaltreballen
altura. 
- Transmetre als responsables immediats incidències relatives a
l’espai que cal netejar, el personal del centre, els productes
empratsoqualsevolaltra. 

Horari:

 e dilluns a divendres, 8 hores diàries a distribuir
d
segonsnecessitatdelservei 

Categorialaboral:

peóespecialista 

Retribució:

 9.778€ (salari base brut anual) + plusos de
1
nocturnitat,festiu,horesextres,sis’escau 

Tipusdecontracte:

temporalperinterinitat 

Àmbitgeogràfic:

SantBoideLlobregat

iniciiduradadel
contracte:

immediataifinsincorporaciódel/delatitular

Àrea:

Serveisgenerals,sostenibilitatiinnovació 

Servei

Netejad’Edificis 
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CORESSA 

BASE2.REQUISITSDELESCANDIDATURES 
Pertaldeseradmès/aalaconvocatòria,lapersonaaspiranthauràd’acreditar
elsrequisitssegüents: 
a)tenir18anysomés. 
b) disposar del document d’identificació que habiliti a treballar a Espanya
vigent. 
c)nopatircapmalaltiaodiscapacitatfísicaopsíquicaqueimpedeixielnormal
exercicidelesfuncionspròpiesdelllocdetreball. 

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

BASE4.PRESENTACIÓDESOL·LICITUDS 
Elperíodedepresentaciódesol·licitudsseràdel7al9desetembrede2021a
través d’un formulari disponible a la recepció de la masia Can Julià
(BonaventuraCalopa26).L’horaridepresentacióseràdeles9hfinsales14h. 
Alasol·licitudcaladjuntarfotocòpiade: 
-currículumactualitzat. 
-DNIoTargetadeResident(envigoriquehabilitipertreballar). 
-carnetdeconduirB. 
- acreditació dels títols meritables ( EGB/ ESO o altra formació superior o
equivalent....). 
- per acreditar l’experiència laboral cal adjuntar el certificat de vida laboral. A
més, per acreditar l’experiència enaltresempresescaladjuntarunanòminao
contractelaboral. 
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BASE5.CANDIDATURESADMESES 
Un cop presentades totes les sol·licituds, aquestes seran analitzades per
validar el compliment dels requisits. El llistat de les persones admeses al
procediment serà publicat al webwww.coressa.catiexhibitaltaulelld’anuncis
delamasiaCanJulià. 

BASE6.PROCEDIMENTDESELECCIÓ 
La puntuació màxima que es pot obtenir en el procés és de 15 punts,
distribuïtsdelasegüentmanera: 
6.1.Valoraciódemèrits(màxim5punts) 
-Titulaciód’EGBoESO(1punt) 
- Experiència professional com a peó especialitzat (màxim 2 punts/ 0,1 per
mestreballat) 
- Formació en el maneig de Plataformes Elevadores Mòbils de Persones i/o
TreballsenAlçada( 1punt) 
-ResidènciaaSantBoicontinuadaenelsdarrers6mesos(1punt) 
6.2.Provapràctica(màxim5punts) 
Es realitzarà una prova pràctica de neteja de vidres a les instal·lacions del
carrerBonaventuraCalopa26eldia1
 0desetembrea
 les10h. 
6.3.Entrevistapersonal(màxim5punts) 
Esrealitzaràunaentrevistapersonalacadacandidat/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 6.3
d’entrevistapersonal. 
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CORESSA 
BASE7.RESULTATDELPROCÉSDESELECCIÓ 
El llistat de tancament amb el resultat final del procés es publicarà al web
www.coressa.cat . La resta de persones candidates que hagin sigut aptes,
passaran a formar part d’una borsa de treball que serà utilitzada per a
possiblessubstitucionsi/oaltrestemporalitatsd’aquestlloc. 


SantBoideLlobregat,7desetembrede2021. 
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