
Expedient 2022/823

ANUNCI
CONVOCATÒRIA I BASES

Per decret d’alcaldia 2022/304 de 24 de febrer de 2022  es resol aprovar  les bases que regulen 
els criteris i els barems per a al selecció de personal per a la seva contractació amb caràcter 
temporal, en el marc de la Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s’obre la 
convocatòria per a l’any 2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa 
Treball i Formació  (ref. BDNS 610949).

És per això que es publica la corresponent convocatòria i bases, a fi que les persones 
interessades puguin presentar la seva sol·licitud en la forma i terminis que s’indiquen en 
les bases, que tot seguit es publiquen.

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE 12 
PERSONES MIGRADES EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ, 
LÍNIA ACOL 2022*
*(La contractació restarà condicionada a la resolució de l’atorgament de la subvenció que 
garanteix el finançament i la continuïtat de la Línia ACOL 2022, del programa Treball i 
Formació, per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, aprovada per Ordre 
TSF/156/2018, de 20 de setembre).

Des de l’Ajuntament d’Arenys de Mar es busquen dotze persones migrades extracomunitàries 
en situació administrativa irregular que estiguin en disposició d’obtenir una autorització de 
residència i treball per arrelament social.

L’objectiu és millorar la situació de desocupació d’aquestes persones mitjançant experiència 
professional, en el marc del programa Treball i Formació, línia ACOL 2022.

Per la RESOLUCIÓ EMT//349/2022 de 15 de febrer, s’obre la convocatòria per a l’any 2022 
en relació amb les actuacions de la línia ACOL del Programa Treball i Formació.

El programa Treball i Formació regulat per l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre regula 
les bases per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC-Treball i 
Formació) és una política activa d’ocupació, l’objecte de la qual és la realització de projectes 
de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores en situació d’atur amb especial 
vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral.

La contractació de les persones seleccionades restarà condicionada a la resolució de 
l’atorgament de la subvenció que garanteix el finançament i la continuïtat de la Línia ACOL 
2022, del programa Treball i Formació, per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 
aprovada per Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre.
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Els llocs de treball a cobrir  són:
 
- 1 conserge/manteniment  Xifré
- 2 manteniment/conserge esports
- 2 neteja vial brigada
- 1 manteniment brigada
- 2 jardineria brigada
- 2 paleta brigada
- 2 pintor brigada

S’OFEREIX:

 Contracte laboral temporal  de durada determinada per la millora de la ocupació i 
inserció laboral amb una durada màxima de 12 mesos.

 Jornada de treball, amb caràcter general, de jornada completa de 37,5 hores
 Els possibles contractes es podran iniciar com a màxim el 30 de desembre de 2022 i 

hauran de finalitzar com a màxim el 29 de desembre de 2023. *
.

REQUISITS:

Els requisits per a participar a la convocatòria queden condicionats a l’emissió de la Resolució 
de la convocatòria del programa Treball i Formació ACOL 2022 per part del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, previstos a l’article 5 de la RESOLUCIÓ TSF/2817/2020, de 4 de 
novembre i els definits a la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/156/2018, del 20 de 
setembre, per la qual s’estableixen els requisits específics de les persones destinatàries que 
han de complir a la data de la presentació, que són els següents:

a) No ésser persones ciutadanes de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o de 
Suïssa o familiar de ciutadans d’aquests països els quals els és d’aplicació el règim de 
ciutadà de la Unió Europea .

b) Acreditar la permanència continuada a l’Estat Espanyol durant els darrers 3 anys, els 
24 darrers mesos dels quals a Catalunya, en el moment de presentació de la sol·licitud. 
Si es detecta una interrupció en la inscripció padronal, només s’acceptaran els casos 
en què aquesta sigui igual o inferior a 120 dies. Aquesta acreditació es farà, 
exclusivament,mitjançant el certificat d’empadronament històric.

c) No tenir antecedents penals en el territori espanyol.

CRITERIS A VALORAR:

Mitjançant un sistema de barem on, com establert per l’article 10.3 de la RESOLUCIÓ 
TSF/2817/2020, de 4 de novembre i segons l'annex 1 de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de 
setembre, es valorarà el grau de vulnerabilitat que consta acreditat a l’informe social previst 
a l'article 9.2 de la RESOLUCIÓTSF/2817/2020, de 4 de novembre i base 13b de l’ORDRE 
TSF/156/2018, de 20 de setembre, de la següent manera:

Criteris de valoració
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 La valoració es du a terme mitjançant el sistema de barem. Aquest sistema consisteix en 
puntuar les persones participants d'acord amb les seves circumstàncies familiars, socials, temps 
de residència, així com d'altres circumstàncies que demostren la seva vulnerabilitat, que constin 
acreditades a l'informe social 

 Criteri 1. Situació familiar. La puntuació màxima és de 24 punts.

El nombre de familiars econòmicament a càrrec que convisquin a Catalunya amb la persona 
destinatària dona lloc a la puntuació següent:
1 familiar: 4 punts
2 familiars: 6 punts
3 familiars: 8 punts
4 familiars: 10 punts
5 o més familiars: 12 punts
Es sumaran 2 punts per familiar amb diversitat funcional amb un màxim de 10 punts.

La situació de monoparentalitat per absència d'un progenitor/a o bé com a conseqüència de la 
transnacionalitat familiar, sumarà 2 punts al global del criteri 1 situació familiar.

 Criteri 2. Situació social. La puntuació màxima és de 30 punts.

En cas que la persona proposada per a la seva contractació hagi obtingut el certificat d'acollida, 
la puntuació serà de 30 punts. En cas que aquesta persona no hagi obtingut el certificat del Servei 
de Primera Acollida, però hagi superat algun dels tres mòduls que el conformen (o altres 
formacions equivalents a sota reconegudes), obtindrà 10 punts per cada mòdul certificat.

a) Certificat Mòdul A: Competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana.
- Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL), centres de formació de persones adultes o 
entitats contractades per la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme: Curs de llengua 
catalana (90 hores)

Formacions equivalents reconegudes:
- Departament d'Educació: Títol d'Educació Secundària Obligatòria (ESO)
- Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme: Certificat del Programa “Lletres per a 
tothom”

b) Certificat Mòdul B: Coneixements laborals.
Curs de coneixements laborals (15 hores)

c) Certificat Mòdul C: Coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic.
- Certificat emès per l'ens local o bé entitats que imparteixen el mòdul per compte de la Direcció 
General de Migracions, Refugi i Antiracisme: Curs de coneixement de la societat catalana i del 
seu marc jurídic (15 hores)

Formacions equivalents reconegudes:
- Departament d'Educació: Títol d'Educació Secundària Obligatòria (ESO).

 Criteri 3. Temps de residència. La puntuació màxima serà de 10 punts.

Es valoren els anys de residència o permanència, d'acord amb el barem següent:

- La residència o permanència entre 5 i 10 anys: 5 punts
- La residència o permanència durant més de 10 anys: 10 punts
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o Si s’escau, es valorarà l’adequació de la persona candidata al lloc de treball, 
així com les seves competències tècnic-professionals; motivació; 
disponibilitat; competències lingüístiques i accions de millora de 
l’ocupabilitat.

 Criteri 4. Situació de sensellarisme i altres situacions que demostrin la vulnerabilitat de 
la persona destinatària. La puntuació màxima és de 27 punts.

a) La situació de sensellarisme o de vulnerabilitat d'habitatge es considera en sentit ampli, amb 
una puntuació màxima de 10 punts. En qualsevol cas, es tenen en compte les següents:
- Situació de sense-sostre: persones que viuen a l'espai públic, en edificis o locals abandonats o 
que pernocten en albergs i es veuen forçades a passar el dia a l'espai públic. 10 punts.
- Altres situacions de sensellarisme o de vulnerabilitat d'habitatge, com puguin ser: persones que 
viuen en habitatges d'emergència, refugis, allotjaments temporals o de suport; habitatges insegurs 
o inadequats (allotjaments no convencionals, com per exemple caravanes sense un accés adient 
als subministraments bàsics, persones en perill de desnonament o sota amenaça de violència, en 
habitatges ocupats, habitatges massificats, subarrendaments no formalitzats. 5 punts.

b) Dones que es troben en alguna de les situacions següents. La puntuació màxima serà de 9 punts.
- Dones en situació de violència masclista. 3 punts.
- Dones víctimes de tràfic d'éssers humans per explotació sexual. 3 punts.
- Dones que exerceixen el treball sexual. 3 punts.

c) Joves extutelats/des, menors de 30 anys, sense referents familiars a Catalunya que han estat 
acollits/des en centres de la DGAIA o institucions de protecció a la infància equivalents: 5 punts.

d) L'existència d'una situació de diversitat funcional de caràcter físic i/o cognitiu en la persona 
destinatària. 3 punts.

 Entrevista personal i/o realització de proves específiques - 9 punts.

Els criteris de valoració de les candidatures queden condicionats a l’emissió de la Resolució de 
la convocatòria del programa Treball i Formació ACOL 2022 per part del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les persones que desitgin prendre part en les proves selectives hauran de presentar 
una sol·licitud al Registre General a l’Ajuntament d’Arenys de Mar, o a través de la seu 
electrònica a la qual faran constar que compleixen les condicions de capacitat i els requisits 
exigits a la convocatòria. El model de sol·licitud es pot obtenir a la pàgina web 
www.arenysdemar.cat.

A la sol·licitud caldrà annexar la documentació següent, tal com s’estableix al’article 9.2 de 
la RESOLUCIÓ TSF/2817/2020, de 4 de novembre:

 Passaport o cèdula d’inscripció en vigor, amb una vigència mínima dequatre mesos.

 Certificat d’empadronament històric dels municipis on s’hagi residit, amb una vigència 
de 3 mesos des de la data d’emissió del document.

 Informe Social que caldrà que la persona interessada sol·liciti al departament de 
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Serveis Socials d’Arenys de Mar.

 Llibre de família, en cas de tenir infants a càrrec.

 Formació realitzada a l'Estat Espanyol.
 Certificats de discapacitat, si s'escau.
 Informe del SIAD o SIE en cas de dones víctimes de violència masclista, si s'escau.
 Altra documentació que considerin oportú per acreditar la situació de vulnerabilitat.
 Autorització per a la consulta de les seves dades a l'aplicació PICA dels antecedents 

penals a Espanya. En el supòsit de no presentar aquesta autorització, s'ha de presentar 
el certificat d'antecedents penals d'Espanya. Aquest document ha de tenir una vigència 
de 3 mesos.

La presentació de la sol·licitud fora del termini establert comporta l’exclusió de les persones 
aspirants, així com també la presentació abans de l’obertura del termini.

El termini de presentació de sol·licituds és de 3 dies hàbils a comptar des del dia següent al de 
la publicació d’aquestes bases al web municipal (www.arenysdemar.cat).

Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica

L’alcaldessa
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