

BASESREGULADORESDELPROCEDIMENTDESELECCIÓD’UNA
PLAÇADENETEJADOR/A (IGUALSSOM2113) 
L’EmpresamunicipalIGUALSSOMconvocaunprocésdeseleccióper cobrir1
llocdetreballtemporalatempsparcialdeNETEJADOR/A(Especialistade
tercera). 
Igualssom és un Centre Especial de Treball municipal dedicat a la inserció
laboraldepersonesambdiscapacitatpsíquicaitrastornmental. 
Entre les seves funcions té la d’oferir serveis públics en matèria de neteja
d’equipaments, espais naturals públics, la distribució de publicitat i informació
d’interès ciutadà, l’ elaboració de productes fets amb plàstic laminar i la
prestació de recollida d’oliusatdomèsticalaciutatdeSantBoiimunicipisde
l’entorn. 
BASE1.DESCRIPCIÓGENERALDELLLOCDETREBALL 
Funcions: 
● Realitzar els treballs de neteja de paviments, vidres, mobiliari i
superfíciesengeneral. 
● Preparar l’àmbit i entorn de treball realitzant, a més, aquelles tasques
necessàries i complementàries que permetin el correcte
desenvolupamentdelessevesfuncions. 
● Ferservirleseinesmanuals,mecàniquesiproductesdenetejarequerits
peraldesenvolupamentdelstreballsencomanats,aixícomtenircuradel
seuestatdeconservació. 
● Col·laborar en les tasques relacionades amb l’inventari del material
necessariperalarealitzaciódelstreballs 
● Portar a terme les tasques encomanades pel/per la responsable
directe/a. 
● Atendreelcomplimentdelanormativainternadelcentre. 
● Reportarincidènciesal/alaseu/varesponsabledirecte/a 
Horari:

Dedillunsadivendresde16:00a19:00h 
Dissabtesodiumengesalternesde16:30ha18:30h 
16,5hmensualsaconcretarenelmes 

Salaribrutmensual:

950€ x14pagues(ajornadacompleta) 

Categoria::

Especialistade3a 
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Ubicació:

SantBoideLlobregat 

Tipusdecontracte:

 emporal de persones amb discapacitat, contracte
T
d’un any renovable fins a 3 anys (64% de la
jornada). 

Conveni:

 onveni col·lectiu detreballdelsectordetallersper
C
a persones amb discapacitat intel·lectual de
Catalunya 

Inicidelcontracte:

Immediat




BASE2.REQUISITSDELESCANDIDATURES 
Per tal de ser admès/esa a la convocatòria, la persona aspirant haurà de
complirelsrequisitssegüents: 
a) Acreditar una discapacitat d’especials dificultats, o persones amb
discapacitats físiques o sensorials amb graus iguals o superiors al
33%. 
b) Tenir18anysomés. 
c) Disposar del document d’identificació que habiliti a treballar a
Espanyavigent. 
d) DisposardelcarnetdeconduirB 
e) Estar apuntat com a DONO (Demandant d’ocupació no ocupat) a
l’oficinad’ocupacióiinscriure’sal’oferta. 
f) Nohaverestatvinculatal’empresa,grupd’empresesoentitatenels
vint-i-quatremesosanteriorsalacontractaciómitjançantuncontracte
pertempsindefinit. 
g) No haver finalitzat una relació laboral de caràcter indefinit en un
terminidetresmesosprevistalaformalitzaciódelcontracte. 

BASE3.PUBLICITATDELESBASES 
Aquestaofertaseràpublicadaalwebd’Igualssomw
 ww.igualssom.cat 
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BASE4.PRESENTACIÓDESOL·LICITUDS 
Elperíodedepresentaciódesol·licitudsseràdel10dejunyal15dejunyde
2021 a través d’un formulari disponible a la recepció de la masia Can Julià.
L’horaridepresentacióseràdeles9hfinsales14h.Caladjuntaralasol·licitud
ladocumentacióqueacreditielsrequisits: 
●
●
●
●
●
●

Fotocòpiadelcertificatdediscapacitat. 
Fotocòpiadeldocumentd’identitat. 
Fotocòpiadelpermísdeconduir. 
Fulld’estarinscrit/acomaDONOal’OTG(OficinadeTreball). 
Acreditaciódelaformacióacadèmicaacreditable. 
Informedevidalaboral 



BASE5.CANDIDATURESADMESES 
Un cop presentades totes les sol·licituds, aquestes seran analitzades per
validar el compliment dels requisits. El llistat de les persones admeses al
procedimentseràpublicatalwebd’Igualssomw
 ww.igualssom.cat 

BASE6.PROCEDIMENTDESELECCIÓ 
La puntuació màxima que espotobtenirenelprocésésde14punts,quees
distribueixendelasegüentmanera: 
6.1.Valoraciódemèrits(màxim4punts) 
Esvaloraràelcomplimentdelssegüentsaspectes: 
a) Títold’ESOoequivalent( 1punt) 
b) Experiència laboral relacionada amb treballsdenetejad’edificisi
vidres( 0,1puntspermes,finsaunmàximde2punts) 
c) ResidènciaaSantBoi( 1punt) 
6.2Entrevistaindividual(màxim10punts) 
Es realitzarà una entrevista personal acadacandidat/aperpartdelcomitède
selecció format per: la Responsable Tècnica d’Igualssom, el psicòleg
d’Igualssomiun/atècnic/adeRecursosHumans. 
En cas d’empat en la puntuació entre un/a o més aspirants, en el llistat
d’aprovats/des anirà en primer lloc qui tingui més puntuació a l’apartat 6.2
d’entrevistaindividual. 
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BASE7.RESULTATDELPROCÉSDESELECCIÓ 
Elllistatdefinitiuambelresultatdelaseleccióespublicaràalwebd’Igualssom
www.igualssom.cat. 

SantBoideLlobregat,8dejunyde2021. 
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