
 

Convocatòria d’un procés selectiu d’una plaça de peó de neteja viària per raó de
màxima urgència

Tipus de contracte: Contracte laboral temporal (3 mesos)
Categoria: Peó
Grup de classificació: AP
Jornada: Completa (37’5 hores setmanals)
Horari:  Segons necessitats del servei.
Incorporació: 23/11/2020

Requisits: Certificat de estudis primaris o similar
Català. Nivell A2
Castellà. Nivell A2
Bona forma física

Funcions: 

1) Realitzar treballs de neteja viària com ara escombrar, netejar contenidors i buidar
papereres  a  la  via  pública  (places,  carrers,  jardins  municipals,  mercat  setmanal,
embornals,...).
2) Realitzar tasques molt bàsiques de jardineria com ara treure males herbes i regar
espais  verds,  arbres  i  plantes.  S'inclou  la  neteja  dels  escocells  dels  arbres  i  els
parterres.
3)  Recollir  andròmines de la  via pública (mobles,  ferros,  electrodomèstics llençats,
entre d'altres). 
4) Neteja dels voltants dels contenidors per les restes que hi hagin pogut quedar i
retirada de deixalles que algú hagi pogut deixar sense avisar.
5)  Gestió  bàsica  de  la  deixalleria:  obertura  i  tancament,  atenció  i  informació  als
usuaris, classificació i manipulació dels residus, registre de les entrades i sortides de
materials,  cobrament del servei quan sigui necessari, aplicar el protocol de neteja i
manteniment  de  les  instal·lacions  i  avís  als  supervisors  si  sorgeix  qualsevol  tipus
d’incident.
6) Recollida d’escombraries un dissabte altern de mercat i altres dies per causa de
substitució d’altres treballadors.

Durada:

Aquest  procediment  de  màxima  urgència  té  una  durada  màxima  de  tres  mesos.
Properament es convocarà el preceptiu procés selectiu al qual les persones que ja
estiguin treballant s’hi podran inscriure.

Procés selectiu:

Les persones interessades hauran d’enviar el currículum vitae al Centre de Recursos
per l’Ocupació abans del 13/11/20 a calaf.ocupacio@calaf.cat, per qualsevol dubte o
aclariment trucar al telèfon del CRO 93 869 82 49.

Les tècniques del CRO valoraran els mèrits de cadascun dels aspirants i podran,
si així ho estimen oportú realitzar entrevistes (presencials o telemàtiques).
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