PROGRAMA D’ EXPERIÈNCIA LABORAL
TREBALL ALS BARRIS 2020-21
DESCRIPCIÓ
DEL
PROGRAMA

Accions d'experiència laboral mitjançant la contractació laboral de 6 mesos a temps complet de 25 persones, amb l’objectiu
d’intervenir en projectes de millora d'edificis municipals, espais públics i zones verdes en els barris de La Pau, La Salut,
Llefià, Sant Roc, el Remei i Artigues.
Estar inscrits en la Oficina de Treball de la Generalitat (OTG-SOC) i estar en situació d’atur no ocupat(DONO).
Disposar del perfil requerit de cada lloc de treball.
No percebre prestació contributiva d'atur.
Haver participat o estar participant en qualsevol dels dispositius de Treball als Barris.
Residir en el territori d’ intervenció: La Pau, La Salut, Llefià, Sant Roc, el Remei i Artigues.

REQUISITS DE
LES PERSONES
PARTICIPANTS







DATES D’INICI I
FINALITZACIÓ

1 d’abril de 2021 - fins: 31 d’octubre de 2021

NUM i TIPUS
PLACES

PARTICIPACIÓ
DE CANDIDATS

CRITERIS DE
VALORACIÓ

DOCUMENTACIÓ A
APORTAR

ALTRA
DOCUMENTACIÓ
ADDICIONAL

PROCÉS DE
SELECCIÓ

DURADA

6 mesos

25 PLACES
 2 Conserges
 2 inspectors d’espai públic
 8 Peons de jardineria
 1 Oficial manyà
 8 Peons d’obra
 4 Oficials paletes
Veure document RELACIÓ DE PLACES
Entre el 22 de febrer i el 4 de març de 2021, el servei municipal d’Ocupació IMPO es posarà en contacte amb aquelles
persones que compleixin amb els requisits administratius i amb el perfil del lloc de treball, segons les dades facilitades per
les Oficines de Treball del Municipi.
Per a qualsevol consulta poden contactar fins el
4 de març de 2021 al telèfon 93 460 52 00 o al correu
plansocupació@badalona.cat en horari de 9.00 a 14.00 h.










Persones en situació d’ atur de llarga durada.
Membres de famílies monoparentals.
Persones en situació d’ atur majors de 45 anys.
Persones en situació d’ atur majors de 52 anys.
Persones amb discapacitat.
Persones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.
Persones en situació de risc d’ exclusió social (acreditació serveis socials)
Persones no perceptores de subsidis, pensions i altres ajudes
No hagin estat contractats en plans ocupacionals 2018,2019 i 2020.

 Formulari de sol·licitud d’ inscripció
 DNI / NIE vigent
 Demanda d’ocupació / targeta d’atur vigent.
 Fotocòpia demanda d’ocupació / tarja d’atur vigent.
 Informe de la vida laboral (data no superior a 1 mes de la sol·licitud d’ inscripció) (www.sede.seg-social-gob.es).
 Currículum Vitae actualitzat (indicar lloc de treball ocupat, funcions, temps treballat i nom empresa ).
 Carnet de conduir B1 o superior (en cas que es demani com a requisit del lloc de treball a optar).
En cas de què es disposi, es pot aportar la documentació següent:
 Carnet de família monoparental.
 Certificat oficial de discapacitat, si escau.
 Permís de conduir B.
 Certificats de cursos/accions formatives que ha realitzat i de carnets professionals (TPC).
 Acreditació de l’experiència requerida (certificats funcions empresa) en els casos de llocs de treball que es requereixi o es
valori l’experiència.
 Informe de serveis socials municipals acreditant situació d’especial vulnerabilitat.
El procés de selecció es realitzarà entre el 8 i el 15 de març de 2021, de manera preferentment telemàtica i en el cas que
procedeixi es farà presencial amb cita prèvia. Es realitzarà un barem dels candidats per puntuació i per lloc de feina /perfil,
quedant seleccionats els que obtinguin més puntuació de la suma dels factors professionals i socio-laborals. Cada candidatura
té assignat un número d’ inscripció. En cas de que hi hagi més d’ un aspirant per plaça amb la mateixa puntuació es procedirà
a realitzar un sorteig, del qual s’ obtindrà el número de tall. A partir del número de tall es seleccionaran, correlativament, les
candidatures per els llocs de feina fins el número de places a cobrir.

RELACIÓ DE
PERSONES
SELECCIONADES

Data de publicació de la relació de treballadors / -res seleccionats i suplents: 18 i 19 de març de 2021.
Lloc de publicació: OTGs del municipi i web www.impo.cat
El número de suplents variarà en funció del número de places de cada lloc de treball i del nombre de candidats per plaça.

FINANÇAMENT

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris
amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”, i cofinançat per l’Ajuntament de Badalona.

PROGRAMA D’ EXPERIÈNCIA LABORAL
TREBALL ALS BARRIS 2020-21

PROGRAMA D’EXPERIÈNCIA LABORAL. TREBALL ALS BARRIS 2020-21
Valoració

FACTORS SOCIO-LABORALS *
 Persones aturades de llarga durada (haver treballat com màxim 6 mesos en els últims 24
mesos).
 Persones amb situació acreditada de discapacitat, sempre i quan disposin de la capacitat física i
psíquica per l’exercici de les funcions de les places convocades.
 Membres de famílies monoparentals.

1
0,5



Persones en situació d’atur majors de 45 anys

0,5



Persones en situació d’atur majors de 52 anys

0,5

 Persones d’altres col·lectius a valoració dels serveis socials municipals (informe de Servis
Socials acreditant la situació d’ especial vulnerabilitat).

CRITERIS DE
VALORACIÓ
(màxim 25 punts)

1

0,5

 Persones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.

1

 Persones en desavantatge laboral amb dificultats d’ inserció en el mercat laboral

1

 No haver estat contractat en plans ocupacionals i/o programes de treball i formació en el 2018,
2019 i 2020

2

 Persones no perceptores de subsidis, pensions i altres ajudes

2

TOTAL
FACTORS PROFESSIONALS *
 Experiència acreditada en relació
al lloc de treball*
 Formació relacionada amb el lloc
de treball**

<10
CRITERIS

Valoració

0,5 punts per experiència entre 6 mesos i 1 any

<3

1 punt per experiència entre 1 i 3 anys
3 punts per experiència superior a 3 anys
0,25 punts per cada curs superior a 25 hores o fracció
TOTAL

<2
<5

*Aquestes situacions tindran que acreditar-se documentalment per a que puguin ser valorades.
** Es valoraran les accions formatives realitzades a partir de l’any 2015.
COMPETENCIAS TRANSVERSALS***
Habilitats comunicatives i interpersonals, motivació i interès, compromís, adaptació, habilitats
intrapersonals i autocontrol

< 10

*Les competències transversals seran avaluades a través de les entrevistes de selecció
**** Es valorarà la idoneïtat de la participació d’ aquelles persones que tinguin informes negatius de compliment i
desenvolupament en cas d’ haver participat en un Pla ocupacional i/o programes de treball anteriors.

