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CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN AUXILIAR DE LECTOR DEL 
DEPARTAMENT DE LECTURES, INSPECCIONS I CONNEXIONS DE XARXA D’AIGUA I 
CLAVEGUERAM D’AIGÜES DE MATARÓ, SA 

1. Objecte de la convocatòria. 

És objecte de la present convocatòria la provisió del lloc de treball d’un Auxiliar de Lector d’Aigües 
de Mataró, SA.  

Funcions del lloc de treball 

Donarà suport al departament en les següents tasques: 

 Recopilació de dades de lectures  

 Altes, baixes de subministrament i substitució de comptadors 

 Tancaments i reobertures de subministrament 

 Atenció d’incidències pròpies del servei 

 Treballs de manteniment de les instal·lacions del servei 

 

2. Contracte, jornada i Retribució: 

 

Contracte temporal de 6 mesos de durada, a temps complert 

La jornada serà de 37,5 hores/setmana de promig anual 

La retribució bruta anual serà de 15.885,69 euros 

 

3. Requisits dels aspirants:  

 

a) Estar en possessió de titulació en ESO o mòduls post-obligatoris de caràcter oficial o 
experiència equivalent, adquirida en el desenvolupament d’una professió 

b) Català i castellà parlat 

c) Carnet de moto classe A1 i de cotxe classe B 

d) Coneixements de fontaneria per poder realitzar treballs de manteniment bàsics en 
instal·lacions i poder atendre incidències en el servei 
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e) Coneixements d’ubicació dels carrers de la ciutat de Mataró i de situació de les zones 
d’extraradi de la ciutat de Mataró 

f) Acreditació de domini de l’ús de les TIC  a nivell mig 

g) Experiència en fontaneria 

 

4. Mèrits a valorar: 

 

a) Estar en possessió d’un títol de cicle formatiu de caràcter tècnic relacionat 
amb l’activitat 

b) Experiència professional en llocs de treball amb funcions similars 

c) Disposar de carnet o acreditar haver cursat el curs de manipulador d’aliments 
o l’equivalent específic per treballs en els elements propis de la xarxa d’aigua 

d) La formació complementària relacionada amb el lloc de treball 

e) Amb la finalitat de valorar altres mèrits així com les competències per al 
desenvolupament de les funcions a realitzar en el lloc de treball, els candidats 
podran ser convocats per a la realització d’una entrevista i una prova 
específica 

 

5. Competències requerides: 

   

 Compromís 

 Capacitat d’aprenentatge 

 Dinamisme/Energia 

 Tolerància a la pressió 

 Qualitat en el treball 

 Responsabilitat 

 

6. Presentació de sol·licituds: 

Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de fer-ho mitjançant 
sol·licitud adreçada al correu rh@aiguesmataro.cat o a les oficines de la seu d’Aigües de 
Mataró, SA (carrer Pitàgores, 1-7, Mataró), acompanyada de la següent documentació: 
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- Currículum Vitae 

- Títol o certificat acadèmic  

- Acreditació de la formació complementària realitzada: sempre que sigui possible els 
certificats han de fer constar la durada del curs (nombre d’hores) i el contingut del 
programa 

- Altra documentació acreditativa dels mèrits a valorar 

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 18 de desembre a les 14:00 hores. 

 

7. Comissió de selecció: 

 

La comissió de selecció estarà formada pel Director-Gerent, el Responsable de Lectures, 
Inspeccions i Connexions, la Responsable de Recursos Humans i un membre del comitè 
d’empresa, amb veu i sense vot, constituïts  en comissió de selecció. 

 

 

8. Calendari del procediment:  

 

Termini presentació candidatures Fins el 18 de desembre de 
2015 
 

Reunió Comissió i valoració dels candidats  
 

21 de desembre de 2015 

Data prevista incorporació 11 de gener de 2016 
 

En el cas que la Comissió de selecció consideri oportú realitzar una prova i/o entrevistes 
personals, es duran a terme entre els dies 22 i 23 de desembre de 2015, entre les 9 i les 
12 hores, a les oficines d’Aigües de Mataró. 

  


