ESMENA PROVA PRÀCTICA BASES OFICIAL CEMENTIRI-CREMATORI-JARDINER/A
CONVOCATORIA BOPT CVE 2022-01390 DE DATA 28/02/2022
Fem una esmena a l’apartat 6.1.2, que diu:
6.1.2 Tercer exercici. Prova pràctica (100 punts).

Oficina Central:

43201 Reus ·

977 010 241

Consisteix en la realització de dues incineracions, una a cada forn. Aquesta prova serà
eliminatòria i cal obtenir una puntuació mínima de 60 punts per poder passar a la següent fase
del concurs. La valoració de la prova serà de 0 a 100 punts, puntuant els següents aspectes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Preparació i escalfament del forn ......................................................... 10 punts
Preparació del servei ........................................................................... 5 punts
Atenció a la família a la seva arribada .................................................. 20 punts
Revisió del fèretre per la seva introducció al forn .................................. 5 punts
Introducció del fèretre al forn ............................................................... 10 punts
Procés de la incineració i comprovació del funcionament
a través dels indicadors de la pantalla .................................................. 20 punts
g) Tasques de manteniment de les instal·lacions durant la incineració .... 10 punts
h) Preparació de les cendres ..................................................................... 20 punts
L’aspirant que no s’hi presenti serà exclòs/a del procés selectiu.
El redactat final d’aquest apartat queda de la següent manera:
6.1.2 Tercer exercici. Prova pràctica (100 punts).
Consisteix en la realització d’una incineració al forn Crematori i una reducció al Cementiri General
de Reus. Aquesta prova serà eliminatòria i cal obtenir una puntuació mínima de 60 punts per
poder passar a la següent fase del concurs. La valoració de la prova serà de 0 a 100 punts,
puntuant els següents aspectes:
Incineració al forn Crematori
a) Preparació i escalfament del forn ......................................................... 5 punts
b) Preparació del servei ........................................................................... 2,5 punts

c)
d)
e)
f)

Atenció a la família a la seva arribada .................................................. 10 punts
Revisió del fèretre per la seva introducció al forn .................................. 2,5 punts
Introducció del fèretre al forn ............................................................... 5 punts
Procés de la incineració i comprovació del funcionament
a través dels indicadors de la pantalla .................................................. 10 punts
g) Tasques de manteniment de les instal·lacions durant la incineració .... 5 punts
h) Preparació de les cendres ..................................................................... 10 punts

Oficina Central:

43201 Reus ·

977 010 241

Exhumació al Cementiri General de Reus:
a) Realització de tasques de paleta ......................................................... 25 punts
b) Realització de tasques d’exhumació .................................................... 25 punts
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