nivell salarial

Grup cotització

Durada (mesos)

RELACIÓ DE LLOCS
DE TREBALL

Nombre de places

TREBALL ALS BARRIS

TITULACIÓ REQUERIDA

EXPERIÈNCIA
(TIPUS I TEMPS)

ALTRES CONEIXEMENTS

TASQUES

ACCIONS OCUPACIONALS

Oficial paleta

4

8

8

II

Preferentment certificat
Experiència mínima
d'estudis primaris i/o cursos
Imprescindible d'1 any en
professionals de l'especialitat de
tasques pròpies de paleta
paleta o similar.

Valorable permís de conduir B1.
Valorable disposar de la formació de
PRL
Formació de l'especialitat

- Rehabilitació de la calçada, reparant els forats existents.
- Col·locació de reixetes i tapes.
- Rehabilitació i tapaments d’escocells.
- Reparacions de murs, reposició de senyalitzacions vials,
reparacions d’esquerdes, enretirada de topalls de formigó,
tapar illetes asfalt, reparar talussos, entre d’altres.

Peo paleta / obra

4

8

10

III

No es requereix

- Ajudar a l’oficial a realitzar les feines.
Experiència mínima d'1 any en Valorable experiència i coneixements - Preparació del material i ordre i neteja de la zona de treball
tasques similars
de paleteria.
- Aportació de material i eines a l’oficial.
- Tasques vàries de suport a l’oficial: preparació de morter

Oficial manyà

1

8

8

II

Preferentment certificat d'
estudis primaris i/o cursos
professionals de l'especialitat.

Experiència mínima
Imprescindible d'1 any

Formació de l'especialitat.
Imprescindible coneixements
avançats de soldadura

- Soldadura i reparació de baranes, portes i altres equipaments

Peó de neteja espais i
manteniment

5

8

10

III

No es requereix

No es requereix

Valorable experiència en neteja
professional. Formació de
l'especialitat

Tasques de neteja i manteniment dels espais públics, via
pública i zones verdes.

Peó de neteja edificis i
locals

1

6

10

III

No es requereix

No es requereix

Valorable experiència en neteja
professional Formació de
l'especialitat

Oficial Jardineria

1

6

8

II

Preferentment certificat
d'estudis primaris o similar

Formació de l'especialitat de
Mínim 3 anys de jardiner amb
jardineria.
manteniment d'horts
Català i/o castellà parlat i escrit

Peó de jardineria

5

8

10

III

No es requereix

No es requereix

Tasques de neteja i manteniment d'espais tancats i edificis i
locals
Tasques de suport al manteniment i condicionament dels
diferents espais i zones verdes de la ciutat, reg, poda, sembra i
neteja i altres tasques pròpies de l'ofici. Manteniment del hort
comunitari i de jardineria. Dinamització de grups de visites
escolars i centres educatius

Valorable experiència i coneixements Suport al manteniment i condicionament dels diferents espais
especifics de jardineria.
públics i zones verdes de la ciutat, reg, poda, sembra i neteja i
Formació de l'especialitat
altres tasques pròpies de l'ofici.

nivell salarial

Grup cotització

Durada (mesos)

Nombre de places

RELACIÓ DE LLOCS
DE TREBALL

TITULACIÓ REQUERIDA

EXPERIÈNCIA
(TIPUS I TEMPS)

ALTRES CONEIXEMENTS

TASQUES

ACCIONS PROFESSIONALS

Tècnic docent de
llengua castellana

Tècnic auxiliar de salut

Enginyer tècnic agrícola

Tècnic ecologia urbana

Tècnic assessorament
energètic

1

1

2

1

2

6

6

6

6

6

2

8

2

2

2

Valorable experiència en
docència d'adults

Formació de l'especialitat.
Orientació per treballar en el camp
social. Habilitats comunicatives

I

Grau universitari en educació,
magisteri, pedagogia o similar

II

Formació de l'especialitat.
Cicle formatiu de grau superior Valorable experiència en llocs
Orientació per treballar en el camp
en dietètica i/o nutrició o similar. similars
social. Habilitats comunicatives

I

Grau universitari en enginyeria
tècnica agrònoma, ciències
ambientals o similar.

Formació de l'especialitat.
Valorable experiència en llocs
Coneixement del territori.
similars
AUTOCAD. GIS

I

grau universitari en enginyeria
tècnica, ciències ambientals o
similar

Valorable experiència en llocs
Formació de l'especialitat.
similars

I

grau universitari en enginyeria
tècnica elèctrica, ciències
ambientals o similar

Valorable experiència en llocs Formació de l'especialitat.
similars
Habilitats socials i comunicatives

Dissenyar els continguts de les classes.
Preparar les sessions en funció del perfil de l’alumnat.
Preparar proves de nivell per detectar el nivell de
coneixement de la llengua.
Impartir classes per adults nouvinguts.
Recolzar el projecte d'alimentació i d'hàbits saludables.
Treball en xarxa amb els professionals de salut del territori.
Donar suport a les accions comunitàries de salut.
Sensibilització per afavorir els bons hàbits de salut
Identificar les espècies, el nombre i el lloc de l’arbrat.
Introducció de les dades de l’arbrat en un aplicatiu.
Referenciar i geolocalitzar en un mapa els comptadors,
aspersors, difusors i altres elements del sistema de reg.
Participar en el programa de control de legionel·la en el reg
per aspersió.
Realitzar estudis de soroll. Mapes de soroll. Sonometries.
Assessorar a la ciutadania, comerç i industria en matèria
d’energies renovables

Educar a la població amb necessitats econòmiques o xarxa
social debilitada, i a la població en general, sobre alternatives
per reduir el consum de subministres i optimitzar-lo d’una
manera més adequada pel medi ambient i pel
desenvolupament de la vida diària.
Assessorar al ciutadà en relació a gestió energètica en
electricitat aplicada a la seva llar o comerç i al seu contracte
d’electricitat vigent, per tal de reduir els consums i la facturació.
Assesorar a fi de reduir la despesa econòmica en consum
energètic.
Fer visites/sortides a associacions de veïns, etc. per difondre
l’existència d’aquest servei al ciutadà i als comerços.
Realitzar sessions en grup d’assessorament (associacions de
veïns, convocatòries, etc.)
Acompanyament al ciutadà als punt de serveis per ajudar-lo
a realitzar els canvis amb la comercialitzadora

Nombre de places

Durada (mesos)

Grup cotització

nivell salarial

Tècnic d'ocupació /
Insertor laboral

2

6

2

I

grau universitari de psicologia,
treball social, educació social o
similar

No es requereix

Formació de l'especialitat

Tècnic auxiliar
Integració social

2

6

8

II

Cicle formatiu d’Integració
Social

Es valorarà experiència en
sector social

Formació de l'especialitat

Suport a la detecció i prevenció de risc social.

Tècnic auxiliar
d'animacio sociocultural

1

6

8

II

Cicle formatiu de grau mig o
superior en animació
No es requereix
sociocultural, monitor del lleure,
integració social o similar

Formació de l'especialitat

Dinamització d’espais de lleure

RELACIÓ DE LLOCS
DE TREBALL

33
SALARI PER 6 PAGUES:
nivell
Tècnics - Graduats universitaris
I
Oficials d'ofici
II
Tècnics auxiliars
II
Peons
III

import (€)
1.543,21
1.365,15
1.187,08
1.187,08

TITULACIÓ REQUERIDA

EXPERIÈNCIA
(TIPUS I TEMPS)

ALTRES CONEIXEMENTS

TASQUES

Suport als equips bàsics en tasques d’inserció laboral,
assessorament individual a les persones en la recerca de feina,
suport en la confecció de CV, suport en la recerca d'ofertes de
feina, ….

