PROGRAMA D’EXPERIÈNCIA LABORAL. TREBALL ALS BARRIS 2018-19
2018

DESCRIPCIÓ
DEL
PROGRAMA

ACCIONS

NUM PLACES
i DURADA DEL
CONTRACTE

DATES

Accions d'experiència laboral mitjançant la contractació
c
laboral de 6 o 8 mesos a temps complet de 33 persones, amb
l’objectiu d’intervenir en projectes de millora d'edificis municipals, espais públics i zones verdes, atenció i suport a les
persones, millora mediambiental i assessorament energètic, en els barris de La Pau, la Salut, Llefià, Sant Roc, el
Remei i Artigues.
Accions ocupacionals:: contractació laboral de 21 persones en situació d'atur, residents als barris d'intervenció,
d'intervenci no
perceptors de prestació d'atur, i que hagin participat o estiguin participant en accions ocupacionals del dispositiu
dis
de
“Treball als barris”; per realitzar treballs
tre
en la millora d'edificis municipals, espais públics i zones verdes municipals.
Accions professionals:contractació
contractació laboral de 12 persones en situació d'atur,, preferentment residents en els
el barris
d’intervenció, per realitzar treball de suport a serveis socials en l’atenció a les persones, millora medioambiental i
energètica,, alfabetització de la llengua castellana, i prevenció i promoció d’hàbits saludables
ACCIONS OCUPACIONALS
ACCIONS PROFESSIONALS
1 tècnic/-ca
ca docent llengua castellana (6
( m.)
1 oficial Jardiner (6 mesos)
1 tècnic auxiliar de salut (6 mesos)
5 peons de jardineria (8
8 mesos)
2 enginyers tècnics agrícoles (6 mesos)
4 oficial paleta (8 mesos)
1 tècnic d’ecologia urbana (6 mesos)
4 peons paleta (8 mesos)
2 enginyers tècnics per assessorament energetic (6 m.)
1 oficial manyà (8 mesos)
2 tècnics d’inserció laboral (6 mesos)
1 peó de neteja instal·lacions (6 mesos)
2 integradors socials (6 mesos)
5 peons de neteja espais públics i manteniment (8 m.)
1 tècnic d’animació sociocultural (6 mesos)
Inici: 1 de maig de 2019 - Fi: 31 d’octubre de 2019 / 31 de desembre de 2019

REQUISITS DEL
PARTICIPANT

Per a les accions ocupacionals:
ocupacionals persones en situació d'atur, inscritess a l'oficina de treball, no perceptors de la prestació
per a la desocupació i residents en els barris d’intervenció.
Per a les accions professionals:
professionals persones en situació d'atur, inscrites a l'oficina de treball i prioritàriament residents en
els barris d’intervenció.
Tots els
ls candidats han d'estar derivats explícitament per l'oficina de treball del territori d'intervenció (Aribau-Badalona)

CRITERIS DE
VALORACIÓ

Treballadors/ores que disposin del perfil requerit per cada lloc de treball, Haver participat o estar participant d’algun dels
dispositius
spositius de treball als Barris,
Barris i residir al territori d'intervenció.
Per les accions professionals:
Per les accions ocupacionals:
ocupacionals
Persones en situació d’atur de llarga durada.
Persones en situació de risc d’exclusió social.
Persones en situació d’atur majors de 45 anys.
Persones en situació d’atur de llarga durada.
Persones joves aturades menors de 30 anys en
Persones amb baixa qualificació professional.
recerca de la seva primera feina.
Persones en situació d’atur majors de 45 anys.
Dones.
Persones amb discapacitat.
discapacitat
Persones en situació de risc d’exclusió social.
Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.
No haver participat en plans d’ocupació
Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.
anteriors.
No haver participat en plans d’ocupació anteriors.
anteriors

INSCRIPCIÓ

Entrega de formularis de sol·licitud d’inscripció: del 18 al 22 de març 2019 de 9.00 a 14.00 hores,
hores disponible a l’ IMPO
de Can Boscà (C/ Nova Canço, 1). El formulari es lliurarà exclusivament aquelles persones que aportin la carta de
participació al procés de l’OTG.
Recollida de la inscripció (formulari i documents) i procés de selecció: 25 i 26 de març de 2019 de 9.00 a 14.00
hores al centre cívic Can canyadó,
canyadó Av. Pompeu Fabra, s/n.

DOCUMENTACIÓ A
APORTAR

ALTRA
DOCUMENTACIÓ
ADDICIONAL

Formulari de sol·licitud d’ inscripció
Carta de derivació al procés del SOC
Original i fotocòpia DNI / NIE vigent
Fotocòpia demanda d’ocupació / tarja d’atur vigent. Fotocòpia de l’informe de la vida laboral (data no superior a 2 mesos
de la sol·licitud d’ inscripció)
Currículum Vitae actualitzat (indicar lloc de treball ocupat, funcions, temps treballat i nom empresa )
Fotocòpia del 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:
Fotocòpia del carnet de família monoparental.
Fotocòpia del certificat oficial de discapacitat, si escau.
Fotocòpia dels certificats de cursos/accions formatives que ha realitzat i de carnets professionals (TPC).
Fotocòpia d’acreditació de l’experiència requerida (certificats funcions empresa, informe vida laboral...)
Informe de serveis socials municipals acreditant situació d’especial vulnerabilitat.

PROCÉS DE
SELECCIÓ

El procés de selecció es realitzarà entre el 25 i 26 de març de 2019. Es realitzarà un barem dels candidats per puntuació i
per lloc de treball/perfil, quedant seleccionats els que obtinguin més puntuació de la suma dels factors professionals i
sòcio-laborals.
als. Cada candidatura té assignat un número d’inscripció. En el cas que hi hagi més d’un aspirant per plaça
amb la mateixa puntuació es procedirà a realitzar un sorteig, del que sortirà el número de tall. A partir del número de tall es
seleccionaran, correlativament,
lativament, les candidatures pels llocs de treball fins el número de places a cobrir.

RELACIÓ DE
PERSONES
SELECCIONADES

Data de publicació de la relació de treballadors / -res seleccionats i suplents: 3 i 4 d’abril de 2019
Lloc de publicació: OTG Aribau i 2 centres de l'IMPO (Can Boscà i Sant Roc)
El número de suplents variarà en funció del número de places de cada lloc de treball i del nombre de candidats per plaça.

