BASES DEL CONCURS ESPECÍFIC PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA
BORSA DE TREBALL D’URGÈNCIA DE CONSERGE
Ref. #BorsaBidelUrgentIMF2021
1. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la constitució d’una borsa de treball
d’urgència per tal de cobrir mitjançant contractes laborals temporals places
de Conserge del Institut Municipal de Formació (IMF).
La durada d’aquesta borsa d’urgència serà aproximadament de 3 mesos, fins
que es finalitzi el procés i proves de selecció de la borsa de conserges del IMF.
Es requereix disponibilitat horària i adaptació de l’horari de treball en funció
de les necessitats de l’activitat a realitzar, principalment algunes tardes de
dilluns a divendres entre les 14:30 i 21:00, i dissabtes matí.
Retribució en funció de la jornada treballada, equivalent a un salari brut anual
de 16.261,28 euros per una jornada sencera de 1547 hores/any, abonats en
14 pagues.
2. Funcions a desenvolupar
1. Vetllar pel correcte funcionament i manteniment de les instal·lacions del
centre de formació.
2. Controlar l’accés de persones al centre de formació.
3. Encarregar-se de la recepció i atenció al públic.
4. Donar suport complementari al personal del centre de formació.
5. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant
adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els
procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de
riscos laborals.
6. Preparació dels espais adaptats a cada esdeveniment, així com treballs
auxiliars d’abans, durant i desprès dels esdeveniments, inclosa la recollida i
neteja bàsica del propi acte.
3. Requisits de participació
1. Tenir entre 16 i 65 anys.
2. Tenir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques.
3. Parlar Català i Castellà.
4. Presentació de sol·licituds
Presentar el currículum per correu electrònic a l’adreça de correu
imf.formacio@vilafranca.org en el termini que s’indiqui en l’anunci (molt breu,
de 3-4 dies).
Incloure en currículum la formació i experiència relacionada amb el lloc de
treball.
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5. Tribunal qualificador
L’òrgan de selecció estarà format per 1 persona del equip directiu de l’escola i
el Gerent del IMF.
6. Procediment de selecció.
El tribunal qualificador farà una valoració del currículums, i entrevistarà mínim
les 6 primeres persones més ben puntuades segons currículum. En cas
d’esgotar la disponibilitat de les persones entrevistades, el tribunal pot
encetar un nou procés d’entrevistes al cap d’un temps.
La llista de persones amb la puntuació es penjarà al web.
Les persones que formin part d’aquesta borsa de treball seran cridades per
cobrir les necessitats puntuals de personal en llocs de treball de Conserge.
L’ordre d’aquesta crida serà el de la puntuació obtinguda en el procés de
selecció. La durada del contracte serà el necessari per fer front a les
necessitats del IMF.
7. Publicitat
Aquestes bases es publicaran el web i se’n farà difusió per la Xarxa Xaloc de la
DIBA, Feina activa de la GENCAT, i el SIAJ.

Vilafranca del Penedès, 28 d’octubre de 2021.
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