PROGRAMA ENFEINA’T 2018-19
DESCRIPCIÓ DEL
PROGRAMA
ACCIONS
BENEFICIARIS/-RIES
REQUISITS
PARTICIPANT

Contractació laboral durant 12 mesos de persones en situació d'atur, per a l'execució d'accions
d'experiència laboral a l'Administració local en diversos sectors i activitats.
Accions d'experiència laboral a desenvolupar en diversos serveis i entitats municipals mitjançant
la contractació laboral de 21 persones en situació d'atur de llarga durada.
Persones desocupades i que estiguin inscrites com a demandants d'ocupació no ocupats
(DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
Treballadors/-es amb més de 12 mesos en situació d'atur de forma contínua o interrompuda
dins d'un període de 18 mesos.
Disposar del perfil professional requerit per al lloc de treball.

NOMBRE PLACES

21 places, de diversas especialidades:
1 administratiu/-va
1 Arquitecte/-ta técnic/-ca o Enginyer /-ra
técnic/-ca d’obra
3 Lampistes- Electricistes

DURADA

12 mesos. Inici 18/02/2019 – finalització 17/02/2020

SOL·LICITUD DE
PARTICIPACIÓ

Els candidats que disposin dels requisits han de dirigir-se del 28 al 31 de gener de 2019 a les
oficines de treball del municipi (OTG Casagemas i Aribau), per sol·licitar la seva participació al
procés. Un cop validada la candidatura, els aspirants han de dirigir-se al IMPO de Can Boscà per
recollir el formulari de sol·licitud d’inscripció necessari per participar en el procés de selecció. Es
lliurarà el formulari de sol·licitud d'inscripció únicament a aquelles persones que presentin
la carta de derivació de l'OTG i abans del 31 de gener de 2019.

CRITERIS DE
VALORACIÓ

INSCRIPCIÓ

DOCUMENTACIÓ
A APORTAR

ALTRA
DOCUMENTACIÓ
ADDICIONAL

PROCÉS DE SELECCIÓ

RELACIÓ DE PERSONES
SELECCIONADES

5 Paletes
1 Ferrer/-ra
4 Pintors/-res
6 Peons construcció o manobres

No perceptor de prestacions de qualsevol tipus, subsidis i Renda garantida de la ciutadania.
Persones amb situació acreditada de discapacitat, sempre que es disposi de la capacitat
física i psíquica per a l'exercici de les funcions de les places existents.
Membres de famílies monoparentals (amb certificat).
Participació activa en la recerca de feina durant 2018*.
Derivació dels serveis socials municipals (informe de serveis socials acreditant la situació
d'especial vulnerabilitat).
No haver estat contractat en plans d'ocupació i / o programes de treball.
Residents al municipi de Badalona.
Les persones interessades que compleixin amb els requisits han d’adreçar-se necessàriament del
28 al 31 de gener de 2019 a les Oficines de Treball (OTG) del municipi (Casagemes i Aribau)
per rebre les indicacions de participació en el procés de selecció. IMPO no atendarà ninguna
sol·licitud sense l ‘aportació del document acreditatiu de derivació de l’ Oficina de Treball.
• Original i fotocòpia DNI / NIE vigent
• Carta de derivació al procés de l'OTG.
• Fotocòpia demanda d'ocupació / targeta d'atur
• Currículum Vitae actualitzat (indicar lloc de treball
vigent (dardo)
ocupat, funcions, temps treballat i nom de
l'empresa)
• Fotocòpia de l’informe de la vida laboral (data
no superior a 2 mesos de la sol·licitud
• Fotocòpia de la titulació acadèmica que acrediti el
d'inscripció). (www.sede.seg-social.gob.es)
nivell formatiu acabat (reglat).
Les persones que han presentat aquesta documentació en el marc del programa de “Treball i Formació –
TRFO 2018”, no serà necessari que aportin aquesta documentació. No obstant, si hauran d’adreçar-se a les
oficines de treball per a la validació i derivació, si procedeix, al procés de selecció que realitzi l’IMPO.
Informe dels serveis socials municipals que
En cas que es disposi, es pot aportar la següent
acrediti la situació d’especial vulnerabilitat
documentació:
Informe de I de participació activa en una entitat
Fotocòpia del carnet de família monoparental
acreditada des de l’1/01/2018.
Fotocòpia del certificat oficial de discapacitat.
Certificat de nivell de llengua catalana, en cas que
Fotocòpia de cursos de l'especialitat a la qual es
es demani com a requisit del lloc de treball
presenta, cursats en posterioritat a l’any 2012.
(administratius)
Fotocòpia del carnet de conduir B, en cas que es
Fotocòpia d’acreditació de l’experiència requerida
requereixi en el lloc de treball
(certificats de funcions d’empreses,...) en aquells
casos que es demani experiència del lloc de treball
El procés de selecció es durà a terme l'1 de febrer de 2019 a centres IMPO. Inclourà el lliurament del
formulari i la documentació corresponent, l'entrevista i les proves (en el cas que siguin necessàries per al lloc
de treball). No serà necessària entrevista de selecció per a les persones que ja han participat en el procés de
selecció del programa TRFO 2018.
Es realitzarà un barem dels candidats per puntuació i per lloc de treball / perfil, quedant seleccionats els que
obtinguin més puntuació en la suma dels factors professionals, sociolaborals, la valoració de l'entrevista i les
proves.
Cada aspirant ha 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 qual sortirà el número de tall. A partir del número de
tall es seleccionaran, correlativament, les candidatures per als llocs de treball fins al nombre de places a
cobrir.

Data relació definitiva de persones seleccionades i suplents: 11 i 12 de febrer de 2019.
Lloc de publicació: centres IMPO, web www.impo.cat i OTGs del municipi.
El nombre de suplents variarà en funció del nombre de places de cada lloc de treball i del nombre
de candidats presentats per plaça.

