
 

 

 

BASES QUE REGULEN ELS CRITERIS I BAREMS PER A LA SELECCIÓ DE 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL PER A COBRIR DIFERENTS LLOCS DE 

TREBALL, DINS DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2019 DERIVATS PEL 

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 

 
1.- És objecte d’aquestes bases regular els criteris i barems per a la selecció de personal laboral 

temporal per a cobrir diferents llocs de treball dins del Programa de Treball i Formació 2019, 

aprovat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant RESOLUCIÓ TSF/2232/2019, 

d’1d’agost, en les línies següents: 

 

I) Línia adreçada a persones en situació d’atur de llarga durada no perceptores de prestacions 

per desocupació o subsidi ni d’ajuts, preferentment més grans de 45 anys (PANP): 

- 4 llocs de treball de peó de serveis municipals (2 peons de neteja viària, 1 jardiner i 1 

desbrossador), adscrits a Serveis Municipals. 

- 1 lloc de treball de peó de neteja i bugaderia, adscrit al Geriàtric Municipal. 

 

II) Línia adreçada a dones en situació d’atur (DONA): 

 

- 1 lloc de treball d’auxiliar administrativa, adscrit a la Regidoria de Joventut. 

 

 

2.- Les condicions dels llocs de treball són les següents: 

 

- Jornada: ordinària fixada per l’Ajuntament (37’30h /setmanals en horari de cada servei 

concret) 

- Retribució íntegra: 1.000,00 euros bruts mensuals més prorrateig de pagues extres (segons  

l’Acord signat el 2016 relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a 

demandants d’ocupació no ocupades en el marc del Programa Treball i Formació 2019, signat 

en data 26 d’abril de 2019 pel SOC, la Federació de Municipis de Catalunya, UGT i CCOO). 

- Tipus de relació amb l’ajuntament: contracte laboral temporal d’obra o servei determinat a 

jornada completa (de 6 mesos o 12 mesos). 

 

3.- Candidats: seran els que l’oficina de Treball derivi a aquest Ajuntament. 

 

4.- Publicitat dels criteris de selecció: aquestes bases es publicaran al Web municipal 

(www.arenysdemar.cat). 

 

5.-Requisits de les persones candidates: 

 

Per ser admeses al procés selectiu, les persones aspirants hauran de reunir, en el darrer dia del 

termini per a la presentació de sol·licituds, els requisits següents: 

 

 

 Per la línia Treball i Formació per a persones en situació d’atur de llarga durada 

(PANP): 

 

- Persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per 

desocupació o subsidi ni d’ajuts, preferentment més grans de 45 anys. S’entén per persones en 

situació d’atur de molt llarga durada , les persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de 

http://www.arenysdemar.cat/


Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant 

els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta (12 de novembre 

de 2019). 

 

 Per la línia Treball i Formació per a dones en situació d’atur que es trobin en una de les 

situacions següents: 

 

- Dones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), 

víctimes de violència de gènere. 

 

- Dones en risc de caure en situació d’atur de molt llarga durada no perceptores de prestació 

per desocupació o subsidi ni d’ajuts, preferentment més grans de 52 anys. S’entén per dones en 

situació d’atur de molt llarga durada , les dones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) com a mínim 12 mesos durant 

els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta (12 de novembre 

de 2019). 

 

Requisits genèrics: 

 

a) Inscrits a l’Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya com a demandants d’ocupació. 

 

b) Acreditar documentalment la seva situació en funció de la línia. 

 

c) Estar en possessió de la titulació següent: 

 

- Auxiliar administratiu/va: títol de graduat/da en educació secundària, graduat/da escolar, 

tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà tècnic o tècnic/a auxiliar corresponent a 

la formació professional de primer grau o un altre equivalent  o superior. 

 

- Peó de serveis municipals i geriàtric: estar en possessió del certificat d’escolaritat o 

equivalent. 

 

 

6.- Presentació de sol·licituds 

 

6.1 Les persones candidates que desitgin prendre part en aquesta borsa de treball hauran de 

presentar la documentació següent: 

 

a) Sol·licitud de participació en el procés selectiu signada per la persona aspirant (instància 

que es pot trobar a la pàgina web municipal www.arenysdemar.cat ) manifestant 

expressament que reuneix totes les condicions exigides a les bases de la convocatòria. 

b) Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o document de Número d’Identitat 

d’Estranger, en vigor. 

c) Fotocòpia de la titulació requerida a efectes de la convocatòria. 

d) Fotocòpia acreditació de trobar-se en situació d’atur i inscrit en la oficina de treball de la 

Generalitat de Catalunya (DARDO). 

e) Currículum vitae i fotocòpia dels documents acreditatius dels mèrits al·legats (informe 

laboral, contractes,..). 

f) Llibre de família i/o documentació acreditativa, en cas de voler acreditar càrregues 

familiars i/o família monoparental. 

g)  En el cas de dones víctimes de violència de gènere, sentència o documentació que ho 

acrediti. 
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6.2  Les sol·licituds es presentaran durant els 5 dies hàbils següents des de l’endemà de la 

publicació a la web municipal d’aquestes bases. 

 

7. Criteris i barems  

 

El procés de selecció constarà de: 

 

 

1- Experiència professional (Fins a un màxim de 2 punts) 

 

a)  Serveis prestats a l’Administració local, en la mateixa plaça: 0,25 punts per mes 

treballat, fins a un màxim d’1punt. 

 

b)  Serveis prestats a d’altres Administracions públiques o a l’empresa privada en places 

similars, a raó de 0,10 punts per mes treballat, fins a un màxim d’1punt. 

 

2- Criteris socials:  (puntuació màxima 3 punts) 

 

 Tenir 2 o més fills a càrrec: 1 punt 

 Família monoparental: 1 punt 

 Estar inscrit a la Xarxa Local d’Ocupació amb anterioritat a la presentació de les 

ofertes d’ocupació a l’Oficina de Treball del SOC (12 de novembre de 2019): 0,50 

punts 

 Estar en situació de desocupació un mínim de 6 mesos continuats amb anterioritat 

a la presentació de les ofertes d’ocupació a l’Oficina de Treball del SOC (12 de 

novembre de 2019): 0,50 punts 

 

 

3- Entrevista (puntuació màxima 3 punts) 

 

L’entrevista personal valorarà els coneixements pràctics específics de la professió, l’empatia i 

motivació,  i facilitat de paraula , la capacitat de resoldre problemes i iniciativa. 

 

La no compareixença d’algun/a aspirant a l’entrevista en el moment de dur-la a terme, llevat de 

casos de força major, degudament justificats i valorats per l’òrgan de selecció, determinarà la 

pèrdua del dret a participar en el mateix exercici, quedant exclòs/a del procés de selecció. 

 

Es  farà pública la relació d’aspirants a la pàgina web de la corporació municipal, 

www.arenysdemar.cat, i en proposarà la contractació al President de la Corporació. 
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