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BASES DE LA SOCIETAT MERCANTIL “*PROMOCIÓ ECONÒMICA DE 
CARCAIXENT S.A.” PER A LA CONTRACTACIÓ DE UN/A PERRUQUERA 
PER AL CIM 
 

 
PRIMERA- Objecte de la convocatòria. 
 
És objecte de la present convocatòria la contractació d’un/una perruquera per  
al CIM. 
 
 
SEGONA – Retribucions i dedicació. 
 
La jornada laboral serà de 40 hores setmanals, durant el temps que dure el 
contrate. 
La retribució serà de 1.206,97.- € bruts.  
La dedicació será la de perruqueria. En base al conveni col-lectiu de les 
empreses que realitzen la gestió de Residencies de la tercera edat, centres de 
día, residències materno-infantil i servei d’ayuda a domicili de titularitat publica 
de la Comunitat Valenciana. 
 
 
TERCERA-Publicitat 
 
Les bases de la convocatòria s’anunciaran al tabló d’Edictes Municipals, i a la 
pàgina web de l’Empresa (http://www.procarsa.info) 
 
 
QUARTA- Requisits dels aspirants. 
 
Per a ser admesos en el procés de selecció, els/les aspirants hauran de reunir, 
en el moment de concórrer al procés, els següents requisits: 

a) Ser major de 18 anys 
b) No estar incurs en cap causa d’incompatibilitat o d’incapacitat establerta 

segons la llei. 
c) Titulació mínima. Comptar almenys amb alguna d’aquestes titulacions: 

 Titulació de Perruquera. 
 

 
 
CINQUENA - Sol·licituds. 
 
Les persones que desitgen participar en la convocatòria ho faran mitjançant 
escrit presentat en el registre de PROCARSA, situat en la Glorieta de l'Estació, 

http://www.procarsa.info/
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s/n, de Carcaixent, fent constar les dades d'identificació personal. A dit escrit 
s'adjuntara: 
 
a) Original i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat. 
b) Original i fotocòpia dels mèrits que al·leguen per a valorar el currículum. 
c) Original i fotocòpia de la documentació que s’aporta per a valorar 
l’experiència professional.  
 
El termini de presentació d'instàncies serà des de la publicació d’estes  bases 
fins al dia 18 de Setembre de 2015. 
 
L'horari de presentació d'instàncies serà d'11 a 13 hores. 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà al tauló d'Edictes 
Municipals, i a la pàgina web de Procarsa, (http://www.procarsa.info) la relació 
provisional d'aspirants admesos i exclosos, la qual serà definitiva si no hi ha 
cap persona exclòsa. Si hi ha algun aspirant exclòs es donarà un període de 2 
dies per a reclamacions. Una volta valorada la documentació es publicarà pels 
mateixos canals el llistat de puntuacions. Hi haurà un període de 2 dies per a 
presentar les reclamacions pertinents a les puntuacions otorgades. Una volta 
resoltes es publicaran les puntuacions finals. 
 
 
SISENA - Procediment de selecció. 
 
El sistema de valoració del personal consistirà en: 

 
La documentació serà presentada en original i còpia, o degudament 
compulsada, i serà valorada pel tribunal qualificador que figura en la 
base huitena.  
 
Tota la documentació presentada serà puntuada de la següent manera:  
 
A) Valoració dels currículums (màxim 2 punts) 

  
A.1 Formació oficial (màxim 1 punt)  
 - Mòdul superior o batxillerat (F.P.2) , en Perruqueria, 0,6 punts. 
 - Mòdul mitjà (F.P.1), en Perruqueria, 0,4 punts 

 
   

B) Experiència professional relacionada (màxim 4 punts). 
 

 
Es valorarà fins un màxim de 4 punts l’experiència professional que tinga 
relació amb les característiques del lloc de treball a desenvolupar:  
 

http://www.procarsa.info/


 

 

PROMOCIÓ ECONOMICA DE CARCAIXENT S.A. 
 

C/ GLORIETA DE LA ESTACIÓN, S/N – CÓDIGO  POSTAL 46740 - TELEFONO: (96) 243.04.36 - FAX: (96) 243.11.75 
(EMPRESA MUNICIPAL) 

 

 Página 3 de 3 

- Es puntuarà a raó de 0.1 punts, per mes treballat en treballs de 
perruqueria. 
 
C)  Entrevista personal (maxim 2 punts) 

 
Es consideren documents oficials els contractes de treball o els 
certificats expedits per empreses o administracions públiques en les 
quals hagen prestat serveis. S’adjuntarà en tot cas la vida laboral.  

 
 
SETENA  – Funcionament  
 

Una volta valorada tota la documentació rebuda, el tribunal qualificador 
proposarà la contractació de la persona que haja obtingut la màxima puntuació.  
 

 
 

HUITENA  – Tribunal qualificador. 
 
El tribunal qualificador estarà constituït pels membres de Procarsa 
 
Sr. D. Salvador Beneyto Estornell 
Sr. D. J.Luis Forquet Peris. 
Sr. D. Jordi Verdu Benavent. 
 
Secretària. 
Sra. D. Begoña Calvo Sánchez, en veu i sense vot. 

 
 
 

 

Carcaixent, a 15 de Setembre de 2015. 
El President 

 
 
 
 

Francesc J. Salom Salom 


