
Badalona: obrint portes a l’ocupació. Plans d’ocupa ció 2016 
DESCRIPCIÓ DEL 

PROGRAMA 

Contractació laboral durant 6 mesos de persones en situació d'atur, per a l’execució d’accions d’experiència laboral a 

l’Administració local en diversos sectors i activitats,  per donar resposta a la situació actual d’ocupació i, alhora, contribuir als 

fonaments de creixement de valor afegit tant per a les persones aturades com per al territori de la ciutat de Badalona. 

ORGANISMES 
SUBVENCIONADORS 

 

ACCIONS 
�  Contractació laboral de 140 persones en situació d'atur. 

�  Accions de formació transversal adreçada a les persones contractades. 

NUM PLACES 

140 places, de diferents especialitats i categories (veure detall a la relació de llocs de treball): 

�  Administratius/-va 

�  Consergeria i manteniment 

�  Lampista, electricista, climatització, 

mecànic màquines antigues, ferrer-

manyà-soldador, fuster, pintor, paleta, 

manteniment edificis 

�  Neteja instal·lacions  

�  Jardineria i neteja de boscos 

�  Magatzem 

�  Arquitecte tècnic 

�  Delineant projectista 

�  Enginyer , ambientòleg,.... 

�  Informàtica 

�  Disseny gràfic 

�  Dinamitzador noves 

tecnologies 

�  Agent comunitari i/o de salut 

�  Animador/monitor sociocultural 

�  Mediador intercultural (urdú, àrab, xinés 

romanès) 

�  Orientador i/o insertor laboral 

�  Docent de llengües castellana i/o catalana 

�  Dinamitzador esportiu 

�  Educació social i /o treball social 

DURADA 
6 mesos. 21/11/2016 al 20/05/2017. (131 places) 

9 mesos: 21/11/2016 al 20/08/2017. (9 places) 

REQUISITS DEL 
PARTICIPANT 

� Treballadors aturats de més de 6 mesos en situació d’atur de forma continuada o interrompuda a partir de l’01/01/2016.  

� No haver estat contractat en un programa de treball i formació i/o en un pla d’ocupació en data posterior a l’01/01/2016. 

� Disposar del perfil professional requerit pel lloc de treball.  

� Residents al municipi de Badalona. 

CRITERIS DE 
VALORACIÓ 

� Aturats majors de 45 anys. 

� Persones amb situació acreditada de discapacitat (sempre que disposin de la capacitat física i psíquica per a l’exercici de 

les funcions de les places convocades). 

� Mares o pares que acreditin una situació monoparental (amb certificat). 

� Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere. 

� Aturats de llarga durada (més de 24 mesos). 

� Derivació usuaris IMPO (informe d’IMPO de participació activa en alguna actuació d’IMPO des de l´01/01/2016) 

� Persones derivades dels serveis socials municipals (informe de serveis socials acreditant situació d’especial vulnerabilitat). 

INSCRIPCIÓ 

Entrega formularis de sol·licitud d’inscripció: del 7 al 14 d’octubre del 2016 de 9.00 a 14.00 hores, disponibles als centres 

d’IMPO (C/Nova Cançó 1 i Av Alfons XII 691). 

Recollida de la inscripció (formulari i documents): del 7 al 27 d’octubre del 2016 de 9.00 a 14.00 hores al centre IMPO del 

C/Nova Cançó 1 . 

Només podran presentar-se a un número màxim de dos opcions de lloc de treball per persona, en el que hauran d’indicar-ho 

en el formulari de sol·licitud d’inscripció. 

DOCUMENTACIÓ 
A APORTAR 

 

�  Formulari d’inscripció. El número d’inscripció és el que servirà 

per al sorteig 

�  Declaració jurada de prestacions de Seguretat social, PIRMI,.. 

�  Original i fotocòpia DNI / NIE vigent.  

�  Certificat de períodes d’inscripció, disponible a la pàgina web 

del SOC (www.oficinadetreball.gencat.cat). 

�  Currículum Vitae actualitzat   (indicar lloc de treball  ocupat, 

funcions, temps treballat i nom empresa). 

�  Certificat de prestació actual (www.sepe.es). 

�  Fotocòpia demanda d’ocupació / tarja d’atur vigent. 

�  Fotocòpia de l’informe de vida laboral actualitzat 

(data no superior a 6 mesos de la sol·licitud 

d’inscripció) (www.sede.seg-social-gob.es). 

�  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 serà admès. 

ALTRA 
DOCUMENTACIÓ 

ADDICIONAL  

En cas de que es disposi, es pot aportar la següent 

documentació:  

�  Fotocòpia del carnet de família monoparental. 

�  Fotocòpia del certificat oficial de discapacitat, si escau.  

�  Fotocòpia dels certificats de cursos/accions formatives que ha 

realitzat. 

�  Fotocòpia del carnet de conduir B1 o superior. En cas que es 

demani com a requisit del lloc de treball a optar. 

�  Certificat de nivell de llegua catalana. En cas que es 

demani com a requisit del lloc de treball a optar. En 

cas de no disposar de certificat es convocarà a una 

prova a les persones admeses) 

�  Fotocòpia d’acreditació de l’experiència requerida  

(certificats funcions empresa, informe vida laboral, ...) 

en casos de llocs de treball que es demani o es valori 

experiència. 

PROCEDIMENT 
D’ADMISSIÓ 

Es publicarà una relació de les persones admeses i excloses indicant si escau, el motiu d’exclusió i la puntuació provisional  

als taulers d’anunci dels centres d’IMPO i la pagina web www.impo.cat.  

Dates de publicació de la relació de persones admeses i excloses: 7 i 8 de novembre de 2016.  

Període presentació d’esmenes: 7 i 8 de novembre de 2016. 

RELACIÓ DE 
PERSONES 
ADMESES 

Dates relació definitiva de persones seleccionades i suplents: 10 i 11 de novembre de 2016   

Lloc de publicació:  2 centres de l’IMPO (Can Boscà i Sant Roc) i al web www.impo.cat 

El número de suplents variarà en funció del número de places de cada lloc de treball i del nombre de candidats per plaça. 

L’ordre de suplent s’obtindrà de la puntuació més alta resultant. 

PROCÉS DE 
SELECCIÓ 

Es realitzarà una baremació dels candidats per puntuació i per lloc de treball/perfil, quedant seleccionats per plaça els que 

obtinguin més puntuació de la suma dels factors professionals i sòcio-laborals. En el cas que hi hagi més candidats amb la 

mateixa puntuació es procedirà a realitzar un sorteig. 

El sorteig es realitzarà per a cada perfil o grup homogeni de llocs de treball. El número d’inscripció és el que s’utilitzarà com a 

número de sorteig, servirà com a número de tall per a tots els perfils i es seleccionaran aquelles candidatures empatades a 

partir del número d’inscripció i fins el número de places per cobrir. El número de tall es farà públic el dia 7 de novembre de 

2016. Poden consultar en detall el procés de selecció i la relació de places a la pàgina web i als centres de l’IMPO. 

 


