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Òscar Buxeres Soler, secretari de l’Ajuntament de Masquefa; 
 
CERTIFICO: 
 
Que la Junta de Govern Local de 18 d’abril de 2016 va aprovar el següent acord: 
 
“APROVACIÓ DEL PLA D’OCUPACIÓ 2016 DE FOMENT DE 
L’OCUPACIÓ LOCAL 
 
Fets: 
 

1- El municipi de Masquefa actualment té una població aturada important i per tal 
defomentar l’ocupació local té previst crear 11 llocs de treball de diferents 
categories laborals: 
 

- 3 oficials de 2a paleta 
- 1 oficial de 2a electricista 
- 2 operaris peons de paleta 
- 3 operaris de manteniment 
- 2 agents cívics 

 
2- La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 10 de març de 2016 

va aprovar el “Programa complementari de foment de l’Ocupació Local i de 
suport a la integració social”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019, concedint a l’Ajuntament de Masquefa la quantitat de 92.834,36 €.  

 
3- L’ajuntament té previst executar els següents projectes:  

 

- ”Arranjament de voreres per a la supressió de barreres 
arquitectòniques” amb la contractació de dos oficials de 2a paleta i 
2 peons de paleta 

- “Suport a la brigada municipal”amb la contractació d’un oficial de 
2a paleta, 1 oficial de 2a electricista i 3 peons de manteniment 

-  “Campanya cívica i vigilància de la piscina”amb la contractació de 2 
agents cívics 

 
4- Per tal d’accedir a tots els llocs de treball caldrà que compleixin com a 

requisit obligatori el següent: 
 

- Aturat inscrit a la xarxa Xaloc i a l’OTG amb anterioritat a la 
presentació de la instància 
 

així com els requisits específics que s’indiquen per a cadascun d’ells. Si no es 
compleixen, es quedarà exclòs del procés selectiu. 
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5- Les remuneracions de les diferents categories laborals són les següents: 
 

- Oficial 2a paleta:  1.075,00 euros bruts mensuals 
- Oficial 2a electricista:  1.075,00 euros bruts mensuals 
- Operari (peó):  850,00 euros bruts mensuals 
- Agents cívics:    850,00 euros bruts mensuals 

 
6- La durada dels contractes serà de 6 mesos a jornada completa. 

 
7- Per a poder participar en les convocatòries per ocupar els llocs de treball  

abans esmentats, els participants hauran de reunir els següents requisits: 
 

- Lloc de treball Oficial 2a paleta: 
 

Requisit específic del lloc de treball: 
Experiència demostrable en construcció com a oficial de 2a o superior. 

 
Mèrits i puntuació:  
Situació socioeconòmica avaluable pel tribunal: 5 punts 
Adequació al lloc de treball segons currículum: 10 punts 
Entrevista avaluable pel tribunal: 5 punts  

 
- Lloc de treball Oficial 2a electricista: 
 

Requisit específic del lloc de treball: 
Experiència demostrable com a electricista com a oficial de 2a o superior. 

 
Mèrits i puntuació:  
Situació socioeconòmica avaluable pel tribunal: 5 punts 
Adequació al lloc de treball segons currículum: 10 punts 
Entrevista avaluable pel tribunal: 5 punts 

  
- Llocs de treball d’operari (peó) i agent cívic: 

 
Requisits específics dels llocs de treball: 
Ser usuari de benestar social amb expedient actiu des de l’1 d’abril de 2015. Es 
requerirà d’ofici un informe a l’equip de benestar social per l’acreditació de ser 
persona aturada en risc d’exclusió social. 

 
Mèrits i puntuació:  
Situació socioeconòmica: 10 punts 
Adequació al lloc de treball segons currículum: 5 punts 
Entrevista avaluable pel tribunal: 5 punts 
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o Documentació a aportar: 

 
- Currículum vitae 
- Document acreditatiu d’inscripció a l’OTG 

 
- Historial de vida laboral i/o document acreditatiu de la categoria professional 
- D’ofici es comprovarà que la persona està inscrita a Xaloc  
 

Per les persones que vulguin optar als llocs de treball de peó de paleta, peó de 
manteniment i agent cívic,es requerirà d’ofici a benestar social un informe per a 
l’acreditació de ser persona aturada en risc d’exclusió social. 

 
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut 
de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 535 de data 23 de juny de 2015. 
 
En base a l’exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent: 
 

ACORD: 
 

Primer.- Aprovar el Pla d’Ocupació 2016 de Foment de l’Ocupació Local que 
ha de regular les contractacions que es descriuen a continuació: 

  
1- Constitueix el pla d’ocupació 2016la contractació de 11 llocs de treball de 

les següents categories: 
 

� 3 oficials de 2a paleta 
� 1 oficial de 2a electricista 
� 2 operaris peons de paleta 
� 3 operaris de manteniment 
� 2 agents cívics 

 
2- Per tal d’accedir a tots els llocs de treball caldrà que es compleixi com a 

requisit obligatori el següent: 
 

- Aturat inscrit a la xarxa Xaloc i a l’OTG amb anterioritat a la 
presentació de la instància 
 

així com els requisits específics que s’indiquen per a cadascun d’ells. Si no es 
compleixen tots els requisits, es quedarà exclòs del procés selectiu. 

 
3- Les remuneracions de les diferents categories laborals són les següents: 

 
o Oficial 2a paleta:  1.075,00 euros bruts mensuals 
o Oficial 2a electricista:  1.075,00 euros bruts mensuals 
o Operari (peó):  850,00 euros bruts mensuals 
o Agents cívics:    850,00 euros bruts mensuals 
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4- La durada dels contractes serà de 6 mesos a jornada completa. 
 
5- Per a poder participar en les convocatòries per ocupar els llocs de treball  

abans esmentats, els participants hauran de reunir els següents requisits 
específics: 
 

 
- Lloc de treball Oficial 2a paleta: 
 

Requisit específic del lloc de treball: 
Experiència demostrable en construcció com a oficial de 2a o superior. 

 
Mèrits i puntuació:  
Situació socioeconòmica avaluable pel tribunal: 5 punts 
Adequació al lloc de treball segons currículum: 10 punts 
Entrevista avaluable pel tribunal: 5 punts  

 
- Lloc de treball Oficial 2a electricista: 
 

Requisit específic del lloc de treball: 
Experiència demostrable com a electricista com a oficial de 2a o superior. 

 
Mèrits i puntuació:  
Situació socioeconòmica avaluable pel tribunal: 5 punts 
Adequació al lloc de treball segons currículum: 10 punts 
Entrevista avaluable pel tribunal: 5 punts 

  
- Llocs de treball d’operari (peó) i agent cívic: 

 
Requisits específics dels lloc de treball: 
Ser usuari de benestar social amb expedient actiu des de l’1 d’abril de 2015. Es 
requerirà d’ofici un informe a l’equip de benestar social per l’acreditació de ser 
persona aturada en risc d’exclusió social. 

 
Mèrits i puntuació:  
Situació socioeconòmica: 10 punts 
Adequació al lloc de treball segons currículum: 5 punts 
Entrevista avaluable pel tribunal: 5 punts 

 
o Documentació a aportar: 

 
- Currículum vitae 
- Document acreditatiu d’inscripció a l’OTG 
- Historial de vida laboral i/o document acreditatiu de la categoria professional 
- D’ofici es comprovarà que la persona està inscrita a Xaloc  
 

Per les persones que vulguin optar als llocs de treball de peó de paleta, peó de 
manteniment i agent cívic, es requerirà d’ofici a benestar social un informe per a 
l’acreditació de ser persona aturada en risc d’exclusió social. 
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Segon.- Publicar el Pla d’Ocupació 2016 al Club de la Feina, al web municipal i al 
Taulell d’anuncis de l’ajuntament. La presentació d’instàncies serà del 19 al 29 d’abril de 
2016. 
 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest acord al Ple en la primera sessió ordinària que se 
celebri i notificar aquest acord al Comitè d’Empresa i Junta de Personal de l’Aj. de 
Masquefa.” 
 
 
I, perquè així consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de l’alcalde 
 
 
 
Masquefa, 19 d’abril de 2016 
 
 
 
 
El secretari       L’alcalde 
 
 
 
Òscar Buxeres Soler      F. Xavier Boquete i Saiz 
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