PROCEDIMENT DE LES BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS EN
PLANTES DE RESIDUS.

GENERALITATS
1) Els llocs a cobrir amb aquesta bossa són:
.- Peons per a la Planta de classificació d'envasos lleugers d'Alzira.
.- Peons per a l'Abocador d'Aspe-Villena.
.- Peons per a la Planta de transferència de RU de Benidorm.
.- Peons per a la Planta de tractament de llums i acumuladors d'energia de Bunyol.
.- Peons per a la Planta de classificació de classificació d'envasos lleugers de Castelló.
.- Peons per a la Planta de classificació d'envasos de Picassent.
.- Peons per a la Planta de tractament de RU, compostatge i abocador controlat de Villena.
2) La bossa és a nivell dels centres de treball: Planta de classificació d'envasos lleugers
d'Alzira, Abocador d'Aspe-Villena, Planta de transferència de RU de Benidorm,
Planta de tractament de llums i acumuladors d'energia de Bunyol, Planta de
classificació de classificació d'envasos lleugers de Castelló, Planta de classificació
d'envasos de Picassent i Planta de tractament de RU, compostatge i abocador
controlat de Villena.
3) VAERSA disposa d'un portal d'ocupació via web en què aquelles persones
interessades a treballar per a l'empresa poden donar-se d'alta creant un perfil propi.
El fet d'estar donat d'alta en aquesta plataforma de contractació no exonera el
candidat/a de l'obligació d'inscriure's en la borsa que siga del seu interés.

FUNCIONS I TASQUES
Funcions i tasques per al lloc de peó Planta de classificació d'envasos lleugers d'Alzira:
•
•
•
•
•
•

Traure els diversos materials impropis (ferros, pals, calçat, orgànic, bateries,
extintors, RAEE´s, etc.).
Traure resta de materials valoritzables (garrafes de PEAD, caixes de fruita, plàstics
no envàs, ferralla, cartó, etc.).
Mantindre neta la seua zona de treball.
Neteja general de la Planta.
Complir les mesures de seguretat i salut que li siguen aplicables.
Realitzar a més totes aquelles tasques anàlogues que li siguen assignades pel seu
superior relacionades amb la missió pròpia del lloc, o que resulten necessàries per
raons del treball.

Funcions i tasques per al lloc de peó Abocador d'Aspe-Villena:
•
•
•

•
•
•

Gestió de lixiviats, activació de les instal·lacions de bombament, manteniment de les
xarxa de canonades de lixiviats, control de nivells de basses, pous, arquetes.
Manteniment de la xarxa de desgasificació, reparació i substitució de conductes,
valvuleria, filtres, etc.
Manteniment de xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, neteja de material acumulat en
cunetes, reparacions en vials, reparacions en tanca, treballs de correcció de
xaragalls i recondicionament de talussos.
Manteniment d'instal·lació de torxa de cremat, neteja de filtres, etc.
Presa de registres diversos: nivells de pous i basses, hores de funcionament de
bombaments, cremat de torxa, estat valvulería, etc.
Realització de totes aquelles tasques anàlogues que li siguen assignades pel seu
superior relacionades amb la missió pròpia del lloc o que resulten necessàries per
raons del treball.

Funcions i tasques per al lloc de peó Planta de transferència de RU de Benidorm:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maneig de pont grua amb polp i càrrega de camions.
Gestió de la trapa, realitzant remuntes per a evitar el vessament de material fora del
mateix.
Neteja general de la Planta, arreplegant el material vessat i realitzant neteges.
Neteja de les oficines.
Gestió i control de la carpa d'envasos lleugers.
Arreplega de vols per la contornada de la instal·lació.
Control de registres d'aigua i llum.
Complir les mesures de seguretat i Salut que li siguen aplicables.
Realitzar a més totes aquelles tasques anàlogues que li siguen assignades pel seu
superior relacionades amb la missió pròpia del lloc, o que resulten necessàries per
raons del treball.

FUNCIONS I TASQUES
Funcions i tasques per al lloc de peó Planta de tractament de llums i acumuladors
d'energia de Bunyol:
•

•
•
•
•
•

Tasques pròpies del procés productiu de la planta, com a classificació, alimentació
de màquines adscrites a tractament de residus.
Tasques de neteja de la zona inherent al seu lloc de treball, incloent-hi neteja de
màquines i sistemes d'aspiració.
Neteja general de la Planta.
Trasllat i etiquetatge dels residus generats en la zona d'emmagatzematge.
Complir les mesures de seguretat i salut que li siguen aplicables.
Realitzar a més totes aquelles tasques anàlogues que li siguen assignades pel seu
superior relacionades amb la missió pròpia del lloc o que resulten necessàries per
raons del treball.

Funcions i tasques per al lloc de peó Planta de classificació de classificació d'envasos
lleugers de Castelló:
•
•
•
•
•
•

Traure els diversos materials impropis (ferros, pals, calçat, orgànic, bateries,
extintors, RAEE´s, etc.).
Traure resta de materials valoritzables (garrafes de PEAD, caixes de fruita, plàstics
no envàs, ferralla, cartó, etc.).
Mantindre neta la seua zona de treball.
Neteja general de la Planta.
Complir les mesures de seguretat i salut que li siguen aplicables.
Realitzar a més totes aquelles tasques anàlogues que li siguen assignades pel seu
superior relacionades amb la missió pròpia del lloc, o que resulten necessàries per
raons del treball.

Funcions i tasques per al lloc de peó Planta de classificació de classificació d'envasos
lleugers de Picassent:
Traure els diversos materials impropis (ferros, pals, calçat, orgànic, bateries,
extintors, RAEE´s, etc.).
• Traure resta de materials valoritzables (garrafes de PEAD, caixes de fruita, plàstics
no envàs, ferralla, cartó, etc.).
• Mantindre neta la seua zona de treball.
• Neteja general de la Planta.
• Complir les mesures de seguretat i salut que li siguen aplicables.
• Realitzar a més totes aquelles tasques anàlogues que li siguen assignades pel seu
superior relacionades amb la missió pròpia del lloc, o que resulten necessàries per
raons del treball.
Funcions i tasques per al lloc de peó Planta de tractament de RU, compostatge i
abocador controlat de Villena:
• Traure els diversos materials impropis (ferros, pals, calçat, orgànic, bateries,
extintors, RAEE´s, etc.).
• Traure resta de materials valoritzables (garrafes de PEAD, caixes de fruita, plàstics
no envàs, ferralla, cartó, etc.).
• Mantindre neta la seua zona de treball.
• Neteja general de la Planta.
• Complir les mesures de seguretat i Salut que li siguen aplicables.
• Realitzar a més totes aquelles tasques anàlogues que li siguen assignades pel seu
superior relacionades amb la missió pròpia del lloc, o que resulten necessàries per
raons del treball.
•

REQUISITS OBLIGATORIS
Si no es complixen estos requisits no és possible accedir al procés de selecció
No haver sigut separat del servei en VAERSA, de l'Administració o en una altra empresa
pública o privada per expedient disciplinari ferm, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de
funcions públiques.
TITULACIÓ REQUERIDA
.- Certificat d'escolaritat (*) o primer cicle de l'ESO o titulació equivalent
.- Permís de conduir en vigor tipus B per a tots els aspirants
.- És imprescindible disposar de mitjà de transport propi per la ubicació dels centres de
treball i el règim de torns
El certificat d'escolaritat certifica que es va estar escolaritzat sense necessitat d'haver acabat
primària.
Si es tracta d'un títol de l'estranger, aquest ha de ser convalidat pels Organismes Nacionals
Competents

REQUISITS ADDICIONALS
Puntuació Màxima: 42 punts
a) Experiència Professional, (puntuació màxima 25 punts)
.- Serveis prestats en Vaersa, en la mateixa categoria i sector dels llocs d'aquesta Borsa: 0,30
punts per cada mes en actiu
.- Serveis prestats en llocs de la mateixa categoria i sector o llocs de característiques
semblants als llocs d'aquesta Bossa, exercits en altres Empreses Públiques, Administracions
Públiques i en altres empreses: 0,15 punts per cada mes en actiu
.- Per Serveis prestats en Vaersa, en llocs NO relacionats amb els d'aquesta Borsa: 0,05 punts
Aclariment: per a computar-se aquests mèrits s'exigix EL CERTIFICAT de tots els que es
presenten. En cas contrari, NO es computaran. En el cas que es tracte de mèrits acumulats
en Vaersa, no cal aportar certificats.

REQUISITS ADDICIONALS
Puntuació Màxima: 42 punts
b) Valencià, (puntuació màxima 4 punts)
Els certificats han de ser expedits per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, o
organisme homologat per la mateixa.
.- Certificat Coneixement oral: 0,75 punts
.- Certificat Grau Elemental: 1 punt
.- Certificat Grau Mitjà: 3 punts
.- Certificat Grau Superior: 4 punts
c) Idiomes comunitaris, (puntuació màxima 2 punts)
Aquesta puntuació s'exclou si ha sigut valorada en altres apartats del procés.
.- 0,40 punts per curs completat dels cicles de l'Escola Oficial d'Idiomes
.- 0,40 punts per cada 12 crèdits d'Idioma Comunitari, expedit per la Universitat coomo
conseqüència de les diferents titulacions de Filologia
La validesa d'aquest mèrit s'acreditarà amb el certificat de l'òrgan competent.
d) Altres titulacions, (puntuació màxima 3 punts)
.- Per títols acadèmics del mateix rang o de rang superior a l'exigit per al lloc: 1,5 punts per
cada títol aportat. Aquests títols estaran relacionats amb el posat a cobrir. Els certificats
s'alliberaran per l'òrgan competent.
Els candidats i candidates amb titulacions acadèmiques obtingudes en l'estranger hauran
d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que
acredite, si és el cas, l'homologació del títol. Els certificats es lliuraran per l'òrgan competent.
e) Personal amb diversitat funcional, (puntuació màxima 5 punts)
La diversitat funcional NO podrà impedir realitzar les funcions descrites en les
característiques del lloc de treball.
.- Diversitat funcional igual o superior al 33%: 2,5 punts
.- Diversitat funcional igual o superior al 65%: 5 punts

REQUISITS ADDICIONALS
Puntuació Màxima: 42 punts
f)

Per formació relacionada amb: (puntuació màxima 3 punts)

.-Carnet de carretoner, carnet de maneig de pont grua amb polp, formació en Prevenció de
Riscos Laborals, formació d'operadors de màquines (premses, selectors òptics i
envasadores), formació en plataformes elevadores, formació en medi ambient i formació de
treball en equip i en metodologia de la producció. Puntuació màxima 3 punts. Valor dels
mòduls:
-De 20 a 80 hores de formació: 1 punt
-De 81 a 160 hores de formació: 2 punts
-De 161 hora d'ara en avant: 3 punts

PROVA SELECTIVA
Puntuació màxima 10 punts
Té caràcter eliminatori, de manera que el personal que no supere aquesta prova
quedarà automàticament eliminat de la borsa
El valor d'aquesta prova és de 10 punts sobre el total.
PREGUNTES TIPUS TEST: Resultat: 10 punts.

•
•
•
•

•
•

El qüestionari consta de 20 preguntes.
El qüestionari de preguntes té un valor de 10 PUNTS.
Totes les preguntes del qüestionari tenen una única resposta vàlida.
Cada pregunta contestada correctament en el qüestionari sumarà 0,50
PUNTS.
Cada pregunta contestada incorrectament en el qüestionari restarà 0,15
PUNTS.
Les preguntes no contestades en el qüestionari no computen.

Per a superar aquesta prova és necessari obtindre una nota igual o superior a 5 PUNTS.
Duració de la prova, 60 minuts.

TEMARI
Planta de classificació d'envasos lleugers d'Alzira, Planta de classificació d'envasos
lleugers de Castelló, Planta de classificació d'envasos lleugers de Picassent, Planta
de tractament de residus urbans i compostatge de Villena.
•

MANUAL DE TRIATGE ECOEMBES

•

Llei de prevenció de riscos laborals 31/1995 de 8 de novembre
“DEFINICIONS”
TEMARI
Planta de transferència de residus urbans i envasos lleugers de Benidorm.

•

MANUAL DE TRIATGE ECOEMBES

•

NTP 736: PONTS GRUA

•

Llei de prevenció de riscos laborals 31/1995 de 8 de novembre
“DEFINICIONS”
TEMARI
Planta de tractament de llums i acumuladors d'energia de Bunyol.

•

DOSSIER AMBILAMP 2017

•

MANIPULACIÓ DE RESIDUS DE LLUMS

•

INSTRUCCIONS GESTIÓ I NETEJA DE CONTENIDORS

•

CONDICIONAMENT DE LLUMS

•

Llei de prevenció de riscos laborals 31/1995 de 8 de novembre
“DEFINICIONS”

