L’Ajuntament inicia el procés de selecció per
contractar 25 persones aturades mitjançant el
Programa “Treball als barris”

Les persones contractades s’encarregaran de la millora
d'edificis municipals, espais públics i zones verdes dels
barris de La Pau, La Salut, Llefià, Sant Roc, el Remei i
Artigues

L’Ajuntament de Badalona posa en marxa les accions per a la selecció i
contractació laboral durant 6 mesos de 25 persones en situació d’atur per al
desenvolupament de diverses tasques de suport en la millora dels espais
públics en els barris de la zona sud de Badalona

Les persones contractades s’encarregaran de participar en la millora
d'edificis municipals, espais públics i zones verdes dels barris de La Pau, La
Salut, Llefià, Sant Roc, el Remei i Artigues, i han de ser residents en aquests
barris.

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 tal d’informar-los de
les indicacions del procés de selecció.

Requisits de les persones beneficiàries:

Plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12, planta baixa
08911 Badalona
T. 93 483 26 30
departament_comunicacio@badalona.cat

• Estar inscrits en l’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.

Per a més informació cal trucar al telèfon 93 460 52 00 en horari de 9.00 a
14.00 hores.

La data d’inici del programa es preveu sigui l’1 d’ abril de 2021.

Tots els detalls dels requisits de participació i selecció estan disponibles en
els documents adjunts.

Aquest programa està cofinançat per l’Ajuntament de Badalona, el Servei
d’Ocupació de Catalunya i el Servicio de Empleo Público Estatal .
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