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CONVOCATÒRIA PER DISPOSAR D’UNA BORSA DE TREBALL PER DESENVOLUPAR TASQUES DE 
PERSONAL DE NETEJA I BUGADERIA DE LA FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS 
 
 
La present convocatòria és per disposar d’una bossa de treball per poder cobrir possibles vacants de l’equip de 
de Neteja i Bugaderia de la Fundació per a l’atenció a persones dependents, que es regirà per les presents 
 
 
B A S E S : 
 
 
PRIMERA.- Els/les aspirants/tes interessats/des en participar en aquest procés selectiu, hauran de reunir les 
condicions i requisits que es detallen en aquestes bases. 
 
SEGONA.-  Seran vàlides les inscripcions en format electrònic a través dels enllaços disponibles en el web  
www.dependents.cat, així com les que es facin de forma presencial i en suport paper. Aquests últims, es 
presentaran junt amb el model de sol·licitud oficial (també disponible en les anteriors webs), i que es lliuraran 
exclusivament a la Residència Teresa Duran (Avda.Salvador Allende,45), de dilluns a divendres, de 10 a 13 
hores. 
Els requisits que hauran de reunir els aspirants són els següents: 
 
Requisits generals: 
 

 Ser major d'edat. 

 Tenir la nacionalitat espanyola o nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea o d'aquells Estats als 
que, en virtut dels Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui 
d'aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en que aquesta estigui definida en el Tractat 
Constitutiu de la Comunitat Europea. 

Tenir reconegut el dret al treball a Espanya, mitjançant document acreditatiu vigent. 
No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible amb el 

desenvolupament de les tasques professionals a les quals s'aspira. 
No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les Administracions Públiques 

de l'Estat Espanyol, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques. 
 
Requisits específics: 

 
Serà necessari estar en possessió d’estudis primaris o equivalents i experiència com a netejador-a / bugader-a. 
 
Les funcions d’aquesta categoria professional seran les següents: 
 

 Realitzarà la tasca pròpia de tota la neteja dels espais de les habitacions assignades i espais comuns (llits, 
canvis de roba, banys, finestres i balcons, mobiliari, escales, ajudes tècniques, etc.) i professionals, 
segons organització.  

 El personal de neteja i bugaderia farà els llits dels usuaris. 

 Realitzarà funcions pròpies de la bugaderia, llenceria, ús i atenció de la maquinària, ha de cuidar la roba 
de les persones usuàries i del centre, i donar la millor utilització als materials. El personal de neteja i 
bugaderia classificarà i rentarà tota la roba segons indicacions de la Responsable de neteja. L’equip de 
neteja i bugaderia lliurarà la roba de les persones usuàries als armaris. 

 Dur a terme la retirada de residus durant la jornada de treball, d’acord a la planificació de recollida de 
residus. 

 Dur a terme les tasques de repàs de roba d'acord al “Protocol de marcatge i manteniment d'utensilis 
personals dels usuaris”. 

 Llegir sempre a l’inici de la jornada i durant la jornada laboral el “Seguiment”, i escriure en el mateix totes 
les activitats rellevants del dia respecte a la seva feina. 

 Conèixer i dur a terme la informació dels documents per a l’equip de neteja i bugaderia. 

 Consultar i registrar el programa assistencial. 

 A l’inici de la jornada, l’equip ha d’agafar tot el material per desenvolupar les tasques, que es col·locarà al 
carro de neteja ubicat al magatzem. 

 Mantenir l’ordre del material. 

 Col·laborar en la recollida de la roba bruta. 
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 Col·laborar en la neteja i arranjament de les habitacions segons el pla funcional del centre. Mantenir 
l’ordre dels armaris de cada persona usuària. 

 Realitzar i/o informar en cas del marcatge dels objectes personals de la persona usuària, roba i 
productes de higiene. 

 Verificar i netejar el material de les persones usuàries, tal com cadires de rodes, caminadors, bastons, 
palanganes, cunyes, etc, que estiguin bruts. Així com realitzar un manteniment correcte i un bon ús. 

 Col·laborar i col·locar els materials en les plantes. 

 Avisar d’immediat al Responsable de planta de l’equip cuidador o Responsable de neteja de l'acumulació 
de medicaments i aliments en l'habitació dels usuaris, d'acord amb el reglament de regim intern del 
centre. 

 Participar en l’elaboració del PIAI de l’usuari, assistir a les reunions d’equip i consultar setmanalment les 
revisions realitzades. 

 Aplicar els protocols entregats per a desenvolupar les seves funcions, i consultar periòdicament el seu 
contingut i actualitzacions en el temps. Aquesta documentació està disponible al servidor:Documentació 
del centre i arxiu de planta. La no aplicació dels protocols podrà ser motiu de sanció. 

 Informar de les queixes procedents de les persones usuàries. 

 Mantenir silenci absolut sobre processos patològics que pateixi la persona usuària, així com aspectes 
referents a la seva intimitat (LOPD). 

 Revisar diàriament i durant la jornada els “Missatges” del programa de gestió assistencial i s’utilitzarà 
aquesta aplicació per comunicar-se amb la resta de l’equip interdisciplinari i direcció. També es podrà 
utilitzar el Comunicat intern com a mitjà per comunicar-se entre els professionals del centre. 

 Resoldre els problemes quotidians que puguin presentar-se. 

 Participar activament al pla d’emergències del centre. 

 Assistir a les reunions de l’equip amb responsables del seu servei, equip directiu i RHS, en cas necessari. 

 Participar activament en tasques assignades de PRL i dur a terme les mesures oferides de prevenció de 
riscos oferts pel centre. 

 Participar en el Pla de formació anual del centre. 

 Dur a terme noves funcions, tasques i activitats assignades per l’equip directiu amb l’objectiu de millorar la 
qualitat de l’atenció a la persona usuària i les famílies. 

 Realitzar per norma general totes aquelles activitats no especificades que se li demanin d’acord amb la 
seva titulació i professió o funcions indicades al conveni segons categoria. 

 Mantindre ser la roba  neta i a punt la roba de les persones usuàries, tant la roba personal con la roba de 
llit, tovalloles, així com recollida, classificació i lliurament de roba. 

 Llençar la brossa als contenidors segons classificació. 

 Respectar la intimitat de l’usuari en tot moment. 

 Consultar “Llistat d’ocupació diària del centre” i rebre el traspàs d’informació del seu equip. 

 Ha  de col·laborar en solucions a petites incidències o imprevistes,  previ avís a la persona responsable. 
 

 

TERCERA.- Termini de presentació de candidatures: la convocatòria es tancarà el dia 31 de desembre de 
2020, inclòs. 

 

 
QUARTA.- El sistema de selecció serà mitjançant l'aplicació de l'Annex 1 (A+B, mínim 5 punts), i valoració 
d'altres mèrits (C) amb possibilitat d'entrevista personal per els aspirants que la Fundació determini amb un 
perfil més alineat amb els requisits específics de la convocatòria.. 
 
 
CINQUENA.- Un cop finalitzat tot el procés, el Comitè de Selecció farà públiques les llistes d'aspirants admesos, 
disponible al tauler d'anuncis de la Fundació i a través del web de la Fundació www.dependents.cat concedint 
als aspirants exclosos un termini improrrogable de 10 dies naturals a partir de la data de publicació de les llistes, 
per presentar un recurs al President del Comitè de Selecció. 
El Comitè de Selecció comptarà amb 5 dies naturals per resoldre sobre els recursos presentats, i transcorregut 
aquest termini es publicarà el llistat definitiu amb el resultat del procés. 
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SISENA.-El Comitè de Selecció de la Fundació estarà format pels següents membres: 
 

PRESIDENT.-  El Director-Gerent de la Fundació 
VOCAL.-   La Directora del centre residencial  
                  La Responsable d’Organització de Personal i Serveis Generals  
SECRETARI.- El Secretari de la Fundació 
 

SETENA.- El resultat d'aquesta convocatòria serà presentat al Patronat de la Fundació que podrà determinar la 
seva aprovació als efectes de que la vacant sigui oferida per l'ordre de puntuació obtingut en la present 
convocatòria i es pugui proposar la contractació que en cada cas sigui precís dur a terme. 
 
 
VUITENA.- Les incidències que es produeixin i no restin previstes en les presents Bases seran resoltes pel 
Comitè de Selecció. 

 
 

NOVENA.- : A partir de la data de la publicació de les presents bases,existirà un termini improrrogable de 7 dies 
per a que les persones interessades puguin realitzar les impugnacions que estimin, que s'hauran d'adreçar per 
escrit a l'atenció del Director-Gerent de la Fundació. 
 
 
Cornellà de Llobregat, 2 de gener de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Director Gerent 
Josep Serrano Màrquez 
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A N N E X    1  
 
 
 
 
 

TAULA DE MÈRITS 
 
 
CONCEPTE                                                  PUNTUACIÓ MAXIMA 
 
A) PER SERVEIS PRESTATS EN FUNCIONS RELACIONADES AMB LES TASQUES A DESENVOLUPAR: 
 

a.1) En la mateixa Fundació...….....................0,20 punt/mes 
 
a.2) En el sector Públic o Privat......................0,15 punt/mes   3 PUNTS 
 

 
B) PER CURSETS I TITULACIONS RELACIONADES AMB LA PROFESSIÓ, 
 

b.1) Diplomes (mínim de 100 hores) : Per cada un…. 0,25 punts 
 
b.2) Títols: 

  Superiors (Per cada un)……...........2,5 punts 
 
    Mitjans (Per cada un)……........…...2 punts         3 PUNTS 
 

C) ALTRES MÈRITS AL.LEGATS PER L’ASPIRANT 
 
 Alineació amb els requisits específics i/o amb entrevista personal  4 PUNTS 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

   


