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BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER AL PROCÉS SELECTIU D’U N TÈCNIC DE QUALITAT 
MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS, PROCEDIMENT OBERT (RE F. 2018-01) 

Havent-se observat una errada en relació als requisits d'estudis exigits per a presentar-se a la 

convocatòria Ref. 2018-01, es torna a convocar modificant-se, a la vegada, els terminis 

corresponents.  Es tindran com a presentades, les candidatures rebudes fins a data d’avui, no 

essent necessari que els candidats les tornin a presentar en base a aquesta nova convocatòria. 

• Objecte de la convocatòria. 

És objecte de la present convocatòria la provisió del lloc de treball de Tècnic de Qualitat per 
al Departament de Qualitat i Medi Ambient d’Aigües de Mataró, SA.   

• Funcions del lloc de treball. 

Les funcions del lloc de treball seran: 

- Gestionar tota la documentació relativa a l’activitat de l’àrea. 
- Realitzar suport en seguiment  d’indicadors, objectius i incidències. 
- Activitats administratives de l’àrea ( comandes, factures ). 
- Supervisió  i seguiment de la documentació relativa als residus. 
- Redacció i seguiment de les actes de reunions. 
- Participació en la elaboració de les memòries de revisió del sistema. 

 
• Tipus de contracte. 

Contracte de treball temporal, de sis mesos de durada, a temps complet. Possibilitat de 
transformació a indefinit. S’estableix un període de prova de 2 mesos.  

 
• Jornada i Retribució. 

La jornada serà de 37,5 hores/setmana, de mitjana en còmput anual. 

La retribució bruta anuals serà de 24.027,64 euros( Grup 2. Nivell 6).  

 
• Requisits dels aspirants. 

 
a. Estar en possessió de titulació GS de Formació Professional de l’àmbit de 

química o d’indústries alimentàries o de Grau d’àmbit de ciències o d’enginyeria.  
b. Disposar de formació en sistemes de Gestió de Qualitat basats en ISO 9001 

(curs de postgrau, especialització o equivalent) 
c. Disponibilitat per participar en accions formatives destinades a potenciar les 

seves habilitats en l’àmbit d’aquest lloc de treball, si cal de manera parcial fora de 
l’horari laboral. 

 
• Mèrits a valorar. 

a) Experiència en llocs de treball similars. 
b) Coneixements en ofimàtica.  
c) Coneixements en aspectes mediambientals:  energies renovables, medi ambient, gestió 

de residus ,  cicle de l’aigua,  etc. 
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d) Coneixements en sistemes de prevenció de riscos penals, ISO 19600 o equivalent. 
e) Coneixements acreditables de sistemes de prevenció de riscos laborals. 
f) Cursos de formació i perfeccionament, en els àmbits de les competències requerides en 

el lloc de treball (en àmbit de treball en equip, control emocional i en general tot allò que 
pugui potenciar l’empatia)  

g) Valoració d’altres mèrits: 
Amb la finalitat de valorar altres mèrits així com l’aptitud per al desenvolupament de les 
funcions a realitzar, els aspirants podran ser convocats per a la realització d’una entrevista 
i/o prova específica. 

 
 

• Valoració de les candidatures (fins a 14 punts). 

Experiència professional: 

• Prestació de serveis en llocs de treball en funcions similars a les de la present 
convocatòria (fins a 4 punts). 

• Formació complementària (fins a 4 punts). 
Les titulacions i/o cursos d’especialització diferents de la requerida per poder 
participar en el concurs i els cursos de formació i perfeccionament, el contingut 
dels quals estigui directament relacionat amb el lloc de treball. 

• Prova i entrevista (3+3 punts).  
 

Per a ser seleccionat caldrà haver obtingut, com a mínim, la meitat dels punts dels totals 
valorables. 

• Competències requerides. 
 

a. Bones habilitats de comunicació oral i escrita 
b. Afable i amb facilitat per establir relacions socials 
c. Capacitat de treball en equip 
d. Pro activitat 
e. Capacitat d’organització 

   
 

• Presentació de sol·licituds. 

Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de fer-ho mitjançant 
sol·licitud, indicant el número de referència del procediment, presentada a 
rh@aiguesmataro.cat, o bé presencialment al Departament de Recursos Humans,  
acompanyada de la següent documentació: 

 
o Currículum Vitae 
o Títol o certificat acadèmic 
o Acreditació de l’experiència i treball en lloc similar 
o Acreditació de la formació complementària realitzada (indicant la durada del curs i 

programa) 
o Altra documentació per a l’acreditació de la resta de requisits i mèrits a valorar 
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El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 08 de febrer  de 2018 a les 14:00 hores.  

• Comissió de selecció. 
 

La comissió de selecció estarà formada pel Director Gerent o persona a qui delegui, el 
Cap de Qualitat i Medi Ambient, l’Assessor Jurídic, la Cap de Recursos Humans i un 
membre del Comitè d’Empresa amb veu i sense vot, constituïts  en Comissió de Selecció. 
 

• Tractament de dades personals. 
 
La presentació de la sol·licitud, suposa el consentiment al tractament de les dades de 
caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta 
de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent. 

 
• Calendari del procediment. 
 

Termini presentació candidatures Fins 08 de febrer de 2018 a les 14:00 hores 

Reunió comissió de selecció 8 de febrer de 2018 

Realització de les entrevistes i/o proves Del 12 al 14 de febrer de 2018 

Aprovació de la proposta d’adscripció 15 de febrer de 2018 

Incorporació  19 de febrer de 2018 

 


