AJUNTAMENT DE SANT PERE SALLAVINERA

BASES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria del procés selectiu per proveir 2 llocs de treball de caràcter
temporal, a la brigada municipal, del Pla d’Ocupació municipal de l’Ajuntament de Sant
Pere Sallavinera, finançat amb càrrec al “Programa complementari de millora de la
ocupabilitat 2019-2020” aprovat per la Diputació de Barcelona.
Primera. Objecte de la convocatòria
Aquestes bases regulen el procés de selecció de 2 treballadors/es per a la brigada
municipal en desenvolupament del “Programa complementari de millora de la
ocupabilitat, 2019-2020”, línia 2, de suport a la millora de la ocupabilitat per a petits
municipis, en el marc del “Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Segona.- Perfils professionals i característiques dels llocs de treball.
Lloc de treball
Peó de brigada.
Neteja i manteniment
espais públics.
Peó de brigada.
Manteniment
infraestructures.

Durada

Jornada

Titulació
mínima
requerida
4 mesos 37,5h/setmana
Certificat
Dies: En funció de les escolaritat
necessitats del servei
4 mesos 37,5h/setmana
Certificat
Dies: En funció de les Escolaritat
necessitats del servei

Sou brut
mensual
1.200,00 €
1.200,00 €

Tercera. Condicions de les persones aspirants.
1. En tot cas els aspirants hauran de reunir en la data de finalització del termini de
presentació de sol•licituds i mantenir fins el moment de la seva contractació i assignació
de lloc de treball, els requisits i les condicions següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, la de qualsevol dels estats membres de la Unió
Europea o la d’altres estats als quals els hi sigui d’aplicació la lliure circulació de
treballadors en virtut de tractats internacionals ratificats per Espanya. Els nacionals de la
resta d’estats hauran de ser residents a l’Estat espanyol.
b) Haver complert els 16 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament del
treball corresponent.
d) No haver estat separat del servei de cap Administració per resolució ferma,
mitjançant expedient disciplinari, ni inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques per
sentència ferma.
En cas de ser estranger, s’haurà d’acreditar mitjançant declaració jurada o promesa de
no estar sotmès a sanció disciplinària o condemna penal que pugui impedir al seu estat
d’origen l’accés a la funció pública.

e) No trobar-se en cap de les causes d’incapacitat per l’exercici de les funcions de la
plaça convocada o d’incompatibilitat previstes en la legislació vigent sobre la matèria.
f) Estar en possessió de la titulació requerida, o superior.
g) Estar en situació d’atur o desocupació, i constar inscrit/a al Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) com a demandant d’ocupació no ocupat.
Quarta.- Procés selectiu.
El procés selectiu serà pel sistema de concurs i constarà de dues fases diferenciades: en
primer lloc la fase de valoració de la documentació aportada i en segon lloc una
entrevista personal.
Quarta.1.- Criteris de valoració de la documentació
- Experiència professional en l’àmbit públic i/o privat en feines similars a les requerides
en els llocs de treball objecte de la present convocatòria: 1 punt per any treballat
(màxim 1 punt).
- Càrregues familiars: (màxim 2 punts)
* Família monoparental: 1 punt.
* Família nombrosa: 1 punt.
* En el cas que no s’hagi puntuat en els dos supòsits anteriors, tenir fills menors a
càrrec: 0,25 punts per fill.
* Tenir altres membres de la unitat familiar a l’atur: 0,5 punts per persona.
- Prestacions per desocupació:
* No percebre cap tipus de prestació contributiva i/o subsidi: 4 punts.
* Persones que cobrin subsidi no contributiu (RMI): 2 punts.
* Persones que cobrin subsidi contributiu: 2 punts.
- Ser major de 45 anys d’edat: 1 punt.
Quarta.2.- Criteris de valoració de l’entrevista personal (màxim 4 punts)
Adequació del perfil al lloc de treball a ocupar.
Experiència i capacitació laboral en la feina a desenvolupar.
Predisposició a desenvolupar la feina encomanada.
Cinquena.- Presentació de sol·licituds.
Les persones que desitgin prendre part en la convocatòria han de sol•licitar-ho
mitjançant instància en model normalitzat dirigida a l’Alcaldia, que s'ha de presentar, en
hores d'atenció al públic, al Registre General de l'Ajuntament o de la manera
assenyalada en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, durant el termini de vint dies
naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria
corresponent en la pàgina web municipal i el tauler d’anuncis de la casa de la vila,
havent-hi de termini fins el dia 28 de maig del 2019, acompanyant la següent
documentació:
a. Fotocòpia del DNI
b. Currículum vitae que haurà de contenir totes les dades que es desitgi fer constar per
ser valorades per la comissió qualificadora.
c. Informe de vida laboral actualitzat.
d. Acreditació d’estar a l’atur i inscrit com a Demandant d’Ocupació No Ocupat.
e. Acreditació de la titulació mínima exigida.
f. Justificants acreditatius dels requisits i mèrits al·legats:
- Fotocòpia dels contractes de treball o certificats d’empresa que puguin acreditar
l’experiència professional en feines similars al lloc de treball que es sol·licita.

- Fotocòpia del llibre de família en cas de tenir fills menors de 18 anys o carnet de
família monoparental o família nombrosa.
- Certificat de l’Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya en que s’acrediti que no
es rep cap prestació i/o subsidi.
- Justificant de la percepció d’altres prestacions, RMI o subsidi contributiu.
- En el cas de tenir altres membres de la unitat familiar a l’atur: Certificat de convivència
i acreditació de la situació d’atur d’aquests membres.
Sisena.- Tribunal qualificador
El tribunal qualificador es constituirà per valorar les sol·licituds presentades i per aplicar
els barems indicats en aquestes bases. Estarà format per un nombre imparell de
membres, i tindrà la composició següent:
President:
Vocals:

Sra. Montserrat Noguera Cantacorps, Alcaldessa.
Sr. Jordi Boil Casanovas, Regidor de Serveis
Sra. Terència Torra Montraveta, Regidora de Serveis Socials

Secretari: El de la Corporació o funcionari en qui delegui.
L’Alcaldessa Presidenta
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Noguera
Cantacorps
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Montserrat Noguera Cantacorps.

DILIGÈNCIA.- Per fer constar que les bases anteriors, va ser aprovades per l’Ajuntament
Ple en la sessió celebrada el dia 24 d’abril del 2019.
El Secretari Interventor accidental,

Josep Font
Nadal - DNI
39297663R
(AUT)
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