BADALONA, ANEM PER FEINA.. PLANS D’OCUPACIÓ 2018
2018-19
DESCRIPCIÓ DEL
PROGRAMA

Programa adreçat a donar suport a les accions municipals, destinades a facilitar la inserció laboral d’aquelles persones
amb més dificultats per a la seva inserció efectiva en el mercat de treball ( joves, dones, persones aturades de llarga
durada, majors de 45 anys, les pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l’atur, famílies monoparentals i
persones amb discapacitat).

ACCIONS

 Contractació laboral de 118 persones en situació d'atur.

BENEFICIARIS

 Persones en situació d’atur, i/o amb dificultats per accedir al mercat laboral

NOMBRE PLACES

118 places,, de diferents especialitats i categories (veure detall a la relació de llocs de treball):
 Administratiu/-va
 Jardiner/-a i operari/-a de
 Tècnics/-es
Tècnics/
universitaris /-es de suport
 Auxiliar tècnic protocol
neteja de boscos
 Dissenyador/-a
Dissenyador/ gràfic/-a
 Operari/-a de neteja
 Auxiliar tècnic de comunicació
 Productor/-a
Productor/ audiovisual
 Operari/-a d'arqueologia
 Auxiliar tècnic documentalista
 Animador/-a
Animador/ - monitor/-a sociocultural
 Auxiliar de magatzem
 Conserge i Auxiliar de manteniment
 Mediador/-a
Mediador/ intercultural
 Lampista, electricista, ferrer, manyà,  Arquitecte/-a tècnic/-a
 Dinamitzador/-a
Dinamitzador/ esportiu/-a

Informàtic/-a
soldador/-a, fuster/-a,
a, operari/
operari/-a
 Agents d'ocupació i desenvolupament local.
 Dinamitzador/-a noves
construcció, pintor/-a,
a, operari/
operari/-a
 Integrador/-a
Integrador
social
tecnologies.
manteniment edificis.

DURADA

12 mesos. 15/10/2018 al 14/10/2019. (114 places)

REQUISITS DEL
PARTICIPANT

 Persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades.
 Ser major de 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 Tenir la nacionalitat espanyola o d’altres països membres de la Unió Europea. En casos d’altres nacionalitats no
comunitàries, tenir els permisos de residència i treball en vigor durant tot el temps que duri la contractació.

REQUISITS
D’EXCLUSIÓ

9 mesos. 15/10/2018 al 14/07/2019 (4 places)

 Haver estat contractat en un pla d’ocupació inscrit al Programa metropolità de suport a les polítiques socials municipals
subvencionat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en la seva 1a convocatòria bianual 2016
2016-2017.
 No ser beneficiari/-a
a de cap tipus de prestació, subsidi, pensió, RMI i/o altres.
 Persones aturades majors de 45 anys.
 Persones amb certificat de discapacitat ((sempre
sempre i quan es disposi de la capacitat funcional per a realitzar les tasques)
 Persones amb certificat o carnet de família monoparental.
 Persones aturades de llarga durada (més de 24 mesos).
 Persones que acreditin altres situacions d’especial vulnerabilitat.
 Persones que necessitin un mínim de 12 mesos de cotització per poder jubila
jubilar-se.
se.
 Persones joves aturades menors de 30 anys ((en determinats llocs de treball)
 Dones en situació d’atur.
 No haver estat contractat en plans d’ocupació i/o programes de treball i formació des de 1/1/2012.
 Persones residents al municipi de Badalona.

CRITERIS DE
VALORACIÓ

Data d’entrega formulari sol·licitud d’inscripció
d’inscripció: del 27/08/2018 al 05/09/2018.. Horari:
Horari 9.00 a 14.00 hores, disponibles
als dos centre d’ IMPO (C/Nova Cançó 1 i Av. Alfons XII 691.)
Recollida del formulari d’inscripció i documentació: del 27/08/2018
8/2018 al 05/09/2018 al centre IMPO del C/Nova Cançó 1

INSCRIPCIÓ

 Original i fotocòpia DNI / NIE en vigor.
 Fotocòpia demanda d’ocupació / tarja d’atur vigent

DOCUMENTACIÓ
OBLIGATÒRIA
A APORTAR

(dardo).
 Currículum Vitae actualitzat (indicar lloc de treball
ocupat, funcions, temps treballat i nom empresa ).
 Fotocòpia de l’informe de la vida laboral actualitzat
(data no superior a 1 mes de la sol·licitud d
’inscripció). (www.sede.seg
www.sede.seg-social.gob.es).
 Declaració jurada sobre prestacions de seguretat
social i altres (es facilita model)

 Fotocòpia de la titulació acadèmica que acrediti el nivell

formatiu acabat (reglat). Si no es disposa de la titulació
requerida en cas que es demani com a requisit del lloc de
treball a optar, no seran admesos.
 Certificat de nivell de llengua catalana.
catalana En cas que es
demani com a requisit del
d lloc de treball a optar. Les
persones que no disposin del certificat se’ls convocarà a una
prova de coneixements mínims de català, i seran informants
convenientment.
 Carnet de conduir B1 en vigor. En cas que es demani com
a requisit del lloc de treball a optar.

 Certificats de funcions per l’acreditació de

ALTRA
DOCUMENTACIÓ
ADDICIONAL
RELACIÓ DE
PERSONES
ADMESES
RELACIÓ DE
PERSONES
SELECCIONADES

 Informe de Serveis Socials Municipals acreditant la situació
l’experiència requerida, en els casos de llocs de
d’especial vulnerabilitat).
treball que es demani (personal d’ofici, personal tècnic
 Fotocòpia del certificat oficial de discapacitat.
i de suport, administratius).
 Fotocòpia del certificat o carnet
carne de família monoparental.
 Fotocòpia dels certificats de cursos/accions
 Fotocòpia de document que acrediti haver patit o patir
formatives que ha realitzat i carnets professionals
situacions de violència de gènere.
(TPC i/o altres).
La relació provisional de les persones admeses i excloses es publicarà als taulers d’anunci dels centres d’IMPO i la pagina
web, dels dies 10 al 12/09/2018, indicant si escau, el motiu d’exclusió. S’estableix un termini d’esmena durant aquests
dos dies. Si transcorregut aquest termini, no s’han efectuat esmenes, es tindrà a la persona interessada desistida la seva
sol·licitud.
Es realitzarà una valoració de la idoneïtat del candidat al lloc de treball, tenint en compte e
els criteris de valoració
esmentats, i en els casos necessaris es realitzarà un sorteig per cada grup d’ocupacions. El número d’inscripció és el que
s’utilitzarà com a número pel sorteig, servirà como a nombre de tall per a tots els perfils i se selecciona
seleccionaran aquelles
candidatures empatades a partir del número d’inscripció i fins el número de places por cobrir.
Dates de publicació de la relació de candidats/
candidats/-tes seleccionats/-des:: 1 i 02/10/2018 als centres de l’ IMPO.

Masia Can Boscà | Nova Cançó,1
08915, Badalona
T. 93 460 52 00
impo@impo.cat

T.93483 26 00
NIF: P0801500J
www.badalona.cat
correu@badalona.cat

