
 
 
 

El Consorci de Serveis Socials de Barcelona necessita contractar personal per a la cobertura de 
suplències de neteja i bugaderia en Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) i Centre 
d’Acolliment (CA). 

S’ofereix: 

- Contractes de substitucions i/o acumulació de tasques 
- Sou brut anual segons 6è Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal 

laboral de la Generalitat de Catalunya: aproximadament, entre 20.605 € i 21.972,10 € 
(neteja i bugaderia depenent de tipologia centre).  

- Horari: Torns de matí o  tarda, caps de setmana i festius. 

 Requisits: 

- Titulació mínima:  
 Neteja: Certificat d’escolaritat o Graduat escolar 
 Bugaderia: Títol de Graduat/ada en educació secundària, graduat/ada escolar, tècnic/a 

corresponent a cicles formatius de grau mitjà, Tècnic/a Especialista corresponent a 
Formació Professional de 1r grau o equivalent 

-  Català: nivell A2 (neteja) i nivell B1 (bugaderia) 
-  Antecedents penals i/o declaració jurada de no haver estat condemnat per 
 sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual 
 
Les persones interessats/des  enviar CV a:  personal@cssbcn.cat 
 
 
Us informem que, en compliment del que disposen el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei orgànica de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el Consorci de Serveis Socials de Barcelona serà el 
responsable del tractament de les dades personals facilitades. Aquest tractament, legitimat pel consentiment exprés 
prestat amb l’enviament del currículum, té per finalitat realitzar la gestió administrativa dels processos de selecció 
de personal, i conservar el vostre currículum per tenir-lo en compte en futures vacants que s’ajustin al vostre perfil 
professional i laboral.  
 
Les dades no es cediran a tercers, excepte per obligació legal.  
Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació al tractament de les dades 
personals que reconeix l’esmentada norma, podeu dirigir un escrit a la persona Delegada de protecció de dades, 
enviant un correu a dprotecciodades@cssbcn.cat o a Consorci de Serveis Socials de Barcelona, Ref. Protecció de 
dades, carrer Aragó 316, 1-2 – 08009 Barcelona.  
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web. 

 

 

https://www.cssbcn.cat/images/pdf/transparencia/VI-conveni-personal-laboral-Generalitat.pdf
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