
LLOC DE TREBALL NUM PLACES TITULACIÓ REQUERIDA
EXPERIÈNCIA 

(TIPUS I TEMPS, EN ANYS)
ALTRES CONEIXEMENTS OBSERVACIONS

Administratiu/-va
32

CFGM, CFGS , FP I, FP II especialitat 

Administració, finançes, sanitat, comerç 

i/o màrqueting. 

Batxillerat o equivalent

Valorable experiència previa a l'àmbit 

administratiu.

Imprescindible Català (nivell B) i Castellà 

Imprescindible ofimàtica

(Word, Excel, Access i Outlook)

Valorable cursos especialització.

Disponibilitat horari matí i/o tarda.

Agent de salut 2

Batxillerat científic - Grau formatiu 

finalitzat de branca sanitària o ambiental  

universitari de branca sanitària o 

ambiental

No es requereix
Imprescindible ofimàtica

(Word, Excel, Access i Outlook)

Arquitecte/a tècnic/a 1
Grau universitari d'arquitectura tècnica i 

/o Aparellador.

Valorable experiència previade 6 

meosos en tasques pròpies de l'ofici

Imprescindible Català  i Castellà 

Imprescindible ofimàtica

(Word, Excel, Access i Outlook)

Valorable coneixement programes informàtics especialitzats 

(autocad)

Conserge 8
Certificat d'estudis primaris, Graduat 

escolar i/ graduat en ESO

Valorable experiència previa de 6 

mesos en tasques similars d'atenció i 

control al públic.

Català i/O Castellà parlat i escrit

Valorable coneixements d'ofimàtica

Valorable coneixements manteniment bàsic d'edificis i 

instal·lacions

Disponibilitat horari matí i/o tarda.

Delineant Projectista

de construcció
3

CFGS Edificació i obra civil - projectes

d'edificació

FP II Delineant projectista de construcció

Experiència mínima d'1 any en oficina 

tècnica

Imprescindible domini de les aplicacions

informàtiques de disseny gràfic, AUTOCAD, SIG.

Dinamitzador/a

esportiu/va
1

CFGM i/o CFGS Conducció d'activitats

físicopesportives o similar

Valorable experiència prèvia fent 

impartició de tallers de gimnàstica i 

esport per adults i/o joves

Valorable formació en Dinamització social,

monitor de lleure o similar

Valorable coneixements d'ofimàtica

Dissenyador/a Gràfic/a 3
CFGS Disseny grafic, pàgines web, 

multimèdia o similar

Experiència de 6 mesos en

autoedició i disseny pàgines web.

Imprescindible coneixements del paquet

d'aplicacions Adobe per a Mac.

Valorable ortografia digital i programes

d’autoedició.

Valorable coneixements de gestió de xarxes socials.

Lampista-Electricista 1

Certificat d'estudis primaris i/o cursos 

professionals de l'especialitat 

d'electricitat i

lampisteria

Valorable estudis de FPI, FP-II, CFGM, 

CFGS de l'especialitat electricitat o similar

Experiència imprescindible mínima d'1 

any en instal.lacions i manteniment, 

realitzant tasques pròpies de l'ofici

Valorable carnets professionals de

l'especialitat.

Ferrer/a- manyà -soldador/a 1
Certificat d'estudis primaris i/o cursos 

professionals de l'especialitat soldadura

Experiència mínima imprescindible d'1 

any en tasques pròpies de l'ofici

Valorable permís de conduir B1.

Impresindible coneixements de diversos tipus de soldadura.
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Fuster 2
Certificat d'estudis primaris i/o cursos

professionals de l'especialitat de fusteria

Experiència mínima Imprescindible d'1 

any en tasques pròpies de l'ofici
Valorable permís de conduir B1.

Informàtic/a 4

FPI , FP-II, CFGM i/o CFGS d'especialitat 

informàtica (sistemes informàtics, 

xarxes…)

Valorable experiència en web i xarxes 

socials. Experiència en treballs similars 

en Comunicació, internet i fotografia

Imprescindible Català i Castellà 

Imprescindible ofimàtica

(Word, Excel, Access i Outlook)

Valorable formació de cursos de l'especialitat

Lampista - electricista 1

Certificat d'estudis primaris i/o cursos 

professionals de l'especialitat 

d'electricitat i

lampisteria, 

Valorable  FPI, FP-II, CFGM, CFGS de 

l'especialitat electricitat o similar

Experiència mínima imprescindible d'1 

any en tasques pròpies de l'ofici

Valorable permís de conduir B1.

Coneixements manteniment d'edificis,

calderes i plaques solars.

Mecànic/a 1

Certificat d'estudis primaris i/o cursos 

professionals de l'especialitat 

d'electromecànica o similar

Experiència mínima Imprescindible d'1 

any en tasques pròpies de l'ofici 

(mecànica de maquinària industrial)

Valorable coneixements de mecànica de

maquinària industrial.

Mediador/a intercultural  (ÀRAB) 1
Certificat d'Estudis secundaris en el país 

d'origen i/o Graduat en ESO

Valorable experiència prèvia fent de 

traductor i/o mediador.

Coneixement d'aquests idioma (preferentment nadiu).

Català i Castellà parlat i escrit

Valorable coneixements d'ofimàtica

Valorable formació en dinamització,

mediació comunitària i/o d'altre formació enl'àmbit social.

Disponibilitat horari matí i/o tarda.

Interés per treballar a l'àmbit social i comunitari. 

Monitor/a -animador/a

Sociocultural
5

Graduat en ESO + curs d'especialització 

en

monitor del lleure i/o animació 

sociocultural

CFGS d'Animació Sociocultural, 

Integració

Social, FP-2 Educació infantil

Valorable experiència prèvia a l'àmbit 

del lleure, experiència amb joves i 

dinamització d’espais

juvenils

Català i Castellà parlat i escrit

Valorable coneixements d'ofimàtica Valorable formació 

ocupacional i/o CP en

Dinamització, Mediació comunitària i/o

Animació Sociocultural.

Oficial Capatàs per jardineria i 

neteja de boscos
2 Certificat d'estudis primaris

Valorable experiència en

jardineria i neteja de boscos.

Valorable experiència en la gestió 

d'equips de persones

Impresdindible Permís de conduir - B1.

Coneixements de Jardineria i/o boscos.

Saber utilitzar la desbrossadora i la motoserra
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Oficial Jardiner 5 Certificat d'estudis primaris

Experiència mínima de 1 any  en 

tasques de jardineria

Valorable experiència en

manteniment d’hort.

Valorable Permís de conduir - B1.

Coneixement poda d'arbres, desbrossadora, coneixement 

de reg automàtic.

Valorable estudis professionals i/o

ocupacionals de jardineria.

Oficial de Manteniment 3

Certificat d'estudis primaris i/o cursos 

professionals de l'especialitat 

d'electricitat,

paleta, lampista, manteniment en 

general

Experiència mínima Imprescindible d'1 

any en tasques pròpies d'algun ofici

Valorable permís conduir B1.

Valorable coneixements generals de

manteniment.

Oficial Magatzem 1

Graduat en ESO, graduat escolar, 

batxillerat o

cicles formatius o formació professional 

de l'especialitat comerç i màrqueting, 

logística, magatzem.

Experiència mínima d'1 any en gestió 

de magatzems

Imprescindible Permís de conduir - B1.

Valorable disposar del carnet de carretoner.

Valorable cursos de formació de gestió de

magatzem

Paleta 4
Certificat d'estudis primaris i/o cursos

professionals de l'especialitat de paleta

Experiència mínima Imprescindible d'1 

any en tasques pròpies de paleta

Valorable experiència en l’àmbit de les

reformes de la llar, i/o en obra civil.

Valorable permís de conduir, B1.

Valorable disposar de la formació de PRL perla tarjeta 

professional de la construcció (TPC).

Peó Construcció 2 No es requereix
Experiència mínima en l’àmbit de les 

reformes de la llar

Valorable experiència i coneixements de

paleteria.

Peó jardiner 5 No es requereix No es requereix
Valorable experiència i coneixements

especifics de jardineria.

Peó Manteniment 2 No es requereix No es requereix
Valorable experiència i coneixements de

paleteria i manteniment

Peó neteja boscos 4 No es requereix No es requereix Valorable experiència en jardineria

Peó soldador 1
Certificat d'estudis primaris i/o cursos 

professionals de l'especialitat soldadura

Experiència mínima imprescindible d'1 

any en tasques pròpies de l'ofici
Impresindible coneixements de diversos tipus de soldadura.

Pintor 6 Certificat d'estudis primaris
Experiència mínima d' 1 any com a 

pintor

Valorable experiència en reformes de la llar, en reparació i 

adequació de material.

Valorable formació de l'especialitat.

Valorable permís de conduir- B1.

Tècnic de suport 2

Grau universitari en la branca salut o 

ciències socials (econòmiques, 

sociologia,…)

Valorable Experiència en realització 

d'estudis

Català i Castellà parlat i escrit

Valorable coneixements d'ofimàtica 

total 103
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