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PLANS D’OCUPACIÓ 2010 

Lloc de treball: ELECTRICISTA (4 places) 

Tasques:  - substitució de llumeneres i làmpades per tal de contribuir 

a l’optimització energètica, promovent l’eficàcia i 

eficiència energètica i aconseguint una disminució del 

consum energètic i de la contaminació lumínica. 

 

Jornada:  parcial 26h 15’ setmanals 

Horari:  De dilluns a divendres 8 A 13:15 

Sou:  656.25 € bruts/mensuals x 14 pagues 

Requisits: Tenir experiència o formació com a electricista 

Estar en situació d’atur i inscrit a Oficina de Treball de la 

Generalitat 

Documentació a aportar: 

 

Curriculum Vitae amb, almenys, un document acreditatiu de la 

formació o experiència 

Full d’inscripció a l’OTG 

Termini i lloc per aportar 

la documentació: 

 

Fins el 5 de novembre de 2010 a les 13 h.  

Centre Tecnològic Comunitari 

Av. Catalunya, 60  

Tel. 93.772.78.28 

 

L'Ajuntament de Masquefa validarà les dades de totes les persones interessades a 

l'Oficina de Treball de la Generalitat a Martorell i al padró municipal 
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PLANS D’OCUPACIÓ 2010 

 

Lloc de treball: PEÓ MANTENIMENT D’EDIFICIS (CRARC) -1-plaça 

Tasques:  - Remodelació dels lavabos 

- Pintar 

- Manteniment de l’itinerari de visites exterior 

- Manteniment general de la infraestructura del Centre 

d’Amfibis i Rèptils de Catalunya 

Jornada:  parcial 26h 15’ setmanals 

Horari:  De dilluns a divendres 9 a 14.15h 

Sou:  656.25 € bruts/mensuals x 14 pagues 

Requisits: Tenir experiència o formació en manteniment d’edificis o 

construcció 

Estar en situació d’atur i inscrit a Oficina de Treball de la 

Generalitat 

Documentació a aportar: 

 

Curriculum Vitae amb, almenys, un document acreditatiu de la 

formació o experiència 

Full d’inscripció a l’OTG 

Termini i lloc per aportar 

la documentació: 

 

Fins el 5 de novembre de 2010 a les 13 h.  

Centre Tecnològic Comunitari 

Av. Catalunya, 60  

Tel. 93.772.78.28 

 

L'Ajuntament de Masquefa validarà les dades de totes les persones interessades a 

l'Oficina de Treball de la Generalitat a Martorell i al padró municipal 
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PLANS D’OCUPACIÓ 2010 

Lloc de treball: PEÓ CONSTRUCCIÓ –(4-places) 

Tasques:  • Modificar amples de voreres 

• Reposició de paviment 

• Senyalització per a invidents 

• Construcció i modificacions de guals de vianants 

• Anivellament de tapes de serveis a les noves rasant de les 

voreres 

• Col·locació de senyals de trànsit 

• Eliminació de desnivells 

• Col·locació de bancs adaptats amb reposa braços i respatller 

• Desplaçament de bàculs d’enllumenat 

• Col·locació de fonts adaptades 

• Demolició i construcció de rampa sobre terra compactada amb 

contenció de terres laterals. 

• Col·locació de passamans empotrats a la paret 

Jornada:  parcial 26h 15’ setmanals 

Horari:  De dilluns a divendres 8 a 13:15 

Sou:  656.25 € bruts/mensuals x 14 pagues 

Requisits: Tenir formació o experiència en construcció 

Estar en situació d’atur i inscrit a Oficina de Treball de la Generalitat 

Documentació a aportar: 

 

Curriculum Vitae amb, almenys, un document acreditatiu de la formació 

o experiència 

Full d’inscripció a l’OTG 

Termini i lloc per aportar 

la documentació: 

 

Fins el 5 de novembre de 2010 a les 13 h.  

Centre Tecnològic Comunitari 

Av. Catalunya, 60  

Tel. 93.772.78.28 

 

L'Ajuntament de Masquefa validarà les dades de totes les persones interessades a 

l'Oficina de Treball de la Generalitat a Martorell i al padró municipal 
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PLANS D’OCUPACIÓ 2010 

 

Lloc de treball: PEÓ FORESTAL – (4 places) 

Tasques:  - la retirada d'elements morts 

- l'aclarida del bosc per permetre un millor 

desenvolupament dels arbres 

- la poda de brancatges inferiors dels arbres 

- l'adequació del sotabosc deixant únicament la presència 

d'espècies autòctones i no competidores amb els propis 

arbres 

- la neteja i l'adequació general de les zones naturals 

Jornada:  parcial 26h 15’ setmanals 

Horari:  de dilluns a divendres  de 8 a 13:15  

Sou:  656.25 € bruts/mensuals x 14 pagues 

Requisits: Estar en situació d’atur i inscrit a Oficina de Treball de la 

Generalitat 

Documentació a aportar: 

 

Curriculum Vitae amb, almenys, un document acreditatiu de la 

formació o experiència 

Full d’inscripció a l’OTG 

Termini i lloc per aportar 

la documentació: 

 

Fins el 5 de novembre de 2010 a les 13 h.  

Centre Tecnològic Comunitari 

Av. Catalunya, 60  

Tel. 93.772.78.28 

 

L'Ajuntament de Masquefa validarà les dades de totes les persones interessades a 

l'Oficina de Treball de la Generalitat a Martorell i al padró municipal 
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PLANS D’OCUPACIÓ 2010 

Lloc de treball: TÈCNIC/A DE SISTEMES TELEMÀTICS (INFORMÀTIC) -1-plaça 

Tasques:  - Tractar sistemes windows i linux 

- Diagnosticar i resoldre incidències de programari i 

maquinari (switch, routers, etc...) 

- Configuració d’equipament de xarxa 

- Explotació de dades (Datawarehouse) 

- Atenció a usuaris  

Jornada:  parcial 26h 15’ setmanals 

Horari:  Dilluns 17 a 19:15 

De dimarts a divendres: de 10 a 13 i de 17 a 20 

Sou:  656.25 € bruts/mensuals x 14 pagues 

Requisits: Estar en possessió del Cicle Formatiu de Grau Mig d’explotació de 

sistemes informàtics o similar, o bé, tenir experiència en 

l’ocupació 

Estar en situació d’atur i inscrit a Oficina de Treball de la 

Generalitat 

Documentació a aportar: 

 

Curriculum Vitae amb, almenys, un document acreditatiu de la 

formació o experiència 

Full d’inscripció a l’OTG  

Termini i lloc per aportar 

la documentació: 

 

Fins el 5 de novembre de 2010 a les 13 h.  

Centre Tecnològic Comunitari 

Av. Catalunya, 60  

Tel. 93.772.78.28 

 

L'Ajuntament de Masquefa validarà les dades de totes les persones interessades a 

l'Oficina de Treball de la Generalitat a Martorell i al padró municipal 
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PLANS D’OCUPACIÓ 2010 

Lloc de treball: INFORMADOR/A CÍVIC -2-places 

Tasques:  - Vetllar pel civisme en les entrades i sortides escolars. 

- Fomentar accions de bona convivència i respecte entre la ciutadania 

- Facilitar informació cívica i jurídica als propietaris de gossos 

- Facilitar informació cívica als usuaris de places, parcs i zones verdes 

- Facilitar informació als comerciants 

- Facilitar informació de les normes cíviques 

- Detectar i donar compte dels desperfectes de la via pública 

- Col·laborar amb la policia en campanyes informatives o 

sancionadores 

- Col·laborar amb la policia en campanyes de mobilitat 

- Rebre queixes i suggeriments dels veïns 

- Aproximar l’administració als ciutadans 

Jornada:  parcial 26h 15’ setmanals 

Horari:  Horari 1: 8:30 a 13:45 de dilluns a divendres 

Horari 2: 14:45 a 20:00 de dilluns a divendres 

Sou:  656.25 € bruts/mensuals x 14 pagues 

Requisits: Estar en situació d’atur i inscrit a Oficina de Treball de la Generalitat 

Documentació a aportar: 

 

Curriculum Vitae amb, almenys, un document acreditatiu de la formació o 

experiència 

Full d’inscripció a l’OTG 

Termini i lloc per aportar 

la documentació: 

 

Fins el 5 de novembre de 2010 a les 13 h.  

Centre Tecnològic Comunitari 

Av. Catalunya, 60  

Tel. 93.772.78.28 

 

L'Ajuntament de Masquefa validarà les dades de totes les persones interessades a 

l'Oficina de Treball de la Generalitat a Martorell i al padró municipal 
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PLANS D’OCUPACIÓ 2010 

Lloc de treball: DINAMITZADOR/A JUVENIL -1-plaça 

Tasques:  • Facilitar una millor comunicació entre la ciutadania, l’ administració 

local i els joves, per promoure actituds cíviques.  

• Identificar i prevenir totes aquelles actuacions que generin o puguin 

generar conflictes o comportaments incívics entre els joves, amb els 

veïns o amb els mateixos serveis municipals, i poder donar una resposta 

sigui directament per la seva actuació o derivant-los a altres serveis. 

• Actuar en aquelles situacions detectades per altres professionals i en 

què es fa difícil que el jove pugui acudir per voluntat pròpia als serveis 

comunitaris. 

• Canalitzar totes les demandes i necessitats que es detectin entre els 

diferents grups de joves del municipi, fet que ha de permetre saber 

quines són les necessitats i mancances dels joves, convertint-se en un 

punt de participació del col·lectiu, així com garantir la difusió de tots els 

serveis, recursos i campanyes municipals entre aquest col·lectiu. 

Jornada:  parcial 26h 15’ setmanals 

Horari:  De dimarts a dijous de 14.30 a 20h 

Divendres 10 a 13.15 i de 17 a 20 

Dissabte de 16,30 a 20.00 

Sou:  656.25 € bruts/mensuals x 14 pagues 

Requisits: Estar en situació d’atur i inscrit a Oficina de Treball de la Generalitat 

Estar en possessió del Cicle Formatiu de Grau Superior integració social, 

animació sociocultural  o similar o bé tenir  experiència en l’ocupació 

Documentació a aportar: 

 

Curriculum Vitae amb, almenys, un document acreditatiu de la formació o 

experiència 

Full d’inscripció a l’OTG 

Termini i lloc per aportar la 

documentació: 

 

Fins el 5 de novembre de 2010 a les 13 h.  

Centre Tecnològic Comunitari 

Av. Catalunya, 60  

Tel. 93.772.78.28 

 

L'Ajuntament de Masquefa validarà les dades de totes les persones interessades a 

l'Oficina de Treball de la Generalitat a Martorell i al padró municipal 


