
 

 

 

 

 

Major, 93 - 08783 Masquefa | NIF: P0811800B  | Tel. 93 772 50 30 | Fax 93 772 53 11 | e-mail:masquefa@diba.cat  |  www.masquefa.cat 

PLA D’OCUPACIÓ: 2 PALETES  
 

Característiques de l’oferta 

Lloc de treball: Paleta 

Jornada: Completa 37.5h/setmanals 

Sou: 1075€ bruts/mensuals 

Contracte: Obra i servei per 6 mesos. Inici previst el 2/06/2014 

 

Requisits: 

Tenir experiència demostrable com a paleta 

Empadronat a Masquefa 

Estar aturat inscrit a l’OTG de Martorell 

Estar inscrit a Xaloc (borsa de treball de Masquefa) 

 

Termini d’admissió d’instàncies:  

del 19 al 26 de maig inclós 

 

Documentació a aportar: 

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

al municipi  
- Per valorar la situació socioeconòmica si s’és usuari de Serveis Socials, no 

caldrà adjuntar documentació, es comprovarà d’ofici. Si no s’és usuari de 
serveis socials s’haurà d’adjuntar de totes les persones majors de 16 anys de la 
unitat familiar el següent: - si treballa les dues últimes nòmines, si no treballa 
justificant d’ingressos de l’INEM tingui ingressos o no en tingui, si estudia i no té 
ingressos matrícula del centre d’estudis, si estudia i treballa: matrícula i nòmina. 

- Fotocòpia dels dos últims rebuts del lloguer o de la hipoteca 
 

 

Mèrits i puntuació:  

- Situació socioeconòmica: 5 

- Adequació al lloc de treball (CV): 10 

- Entrevista: 5 

 

Passaran a l’entrevista les persones que obtinguin una puntuació mínima de 7,5 de la 

suma de la situació econòmica i l’adequació al lloc de treball. 
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PLA D’OCUPACIÓ: 5 PEONS BRIGADA MUNICIPAL  
 

Característiques de l’oferta 

Lloc de treball: Peó d’obres i serveis 

Jornada: Completa 37.5h/setmanals 

Sou: 850€ bruts/mensuals 

Contracte: Obra i servei per 6 mesos. Inici previst el 2/06/2014 

 

Requisits: 

Ser usuari de serveis socials a data 19/05/2014 

Empadronat a Masquefa 

Estar aturat inscrits a l’OTG de Martorell 

Estar inscrit a Xaloc (borsa de treball de Masquefa) 

Es valorarà l’experiència en llocs similars 

 

Termini d’admissió d’instàncies:  

del 19 al 26 de maig inclós 

 

Documentació a aportar: 

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

al municipi  
- Per valorar la situació socioeconòmica si s’és usuari de Serveis Socials no caldrà 

adjuntar documentació, es comprovarà d’ofici.  
-  

Mèrits i puntuació:  

- Situació sòcioeconòmica: 10 

- Adequació al lloc de treball (CV): 5 

- Entrevista: 5 

 

Passaran a l’entrevista les persones que obtinguin una puntuació mínima de 10 de la 

suma de la situació econòmica i l’adequació al lloc de treball. 

 

 


