
SOL·LICITUD A LA CONVOCATÒRIA
ANYS EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ QUE REGULA L’ORDRE 
TSF/296/2016 

 
Dades personals 

1r . cognom 
 
NIF 

Nacionalitat 

Adreça 

Codi Postal 

Telèfon fix 

Adreça electrònica 
 
De conformitat amb l’establert en la Llei
ciutadans als serveis públics, i altra legislació vigent AUTORITZO A L’Ajuntament de Calafell, en 
relació amb aquesta sol·licitud, que m’enviï comunicacions mitjançant l’ús de: (marqueu el que 
procedeixi) 
 
  �     No autoritzo            

 
Dades de la convocatòria 

Data de publicació al Tauler d’anuncis:

Lloc de treball: Operari/ària
 

� Línea A persones en situació d'atur més grans de 55 anys que hagin 
prestació i/o el subsidi per desocupació

 
� Línea B les persones en situació d'atur més grans de 55 anys beneficiàries de la

                   renda mínima d'inserció
  
 
Torn:              Lliure                                                                 

 
Documentació que s’adjunta:

�   Currículum vitae de la persona aspirant.
�   Fotocòpia compulsada del DNI.
�  Fotocòpia compulsada de tota la
de concurs (base 7 de la convocatòria)

 
 

 

SOL·LICITUD A LA CONVOCATÒRIA PER A 2 LLOCS DE TREBALL PER A MAJORS DE 55 
ANYS EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ QUE REGULA L’ORDRE 

 

2n. cognom Nom 

Data de naixement (dd/mm/aaaa)

Població 

Telèfon mòbil 

De conformitat amb l’establert en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics, i altra legislació vigent AUTORITZO A L’Ajuntament de Calafell, en 
relació amb aquesta sol·licitud, que m’enviï comunicacions mitjançant l’ús de: (marqueu el que 

         �     Al telèfon mòbil       �     A l’adreça electrònica

 

Data de publicació al Tauler d’anuncis: 

Operari/ària 

persones en situació d'atur més grans de 55 anys que hagin 
prestació i/o el subsidi per desocupació                                                       

les persones en situació d'atur més grans de 55 anys beneficiàries de la
renda mínima d'inserció 

                                                             Sistema de selecció

Documentació que s’adjunta: 

Currículum vitae de la persona aspirant. 
Fotocòpia compulsada del DNI. 
Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legat

de concurs (base 7 de la convocatòria) 

PER A 2 LLOCS DE TREBALL PER A MAJORS DE 55 
ANYS EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ QUE REGULA L’ORDRE 

Data de naixement (dd/mm/aaaa) 
/        / 

11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics, i altra legislació vigent AUTORITZO A L’Ajuntament de Calafell, en 
relació amb aquesta sol·licitud, que m’enviï comunicacions mitjançant l’ús de: (marqueu el que 

A l’adreça electrònica 

persones en situació d'atur més grans de 55 anys que hagin exhaurit la 
                                                        

les persones en situació d'atur més grans de 55 anys beneficiàries de la 

Sistema de selecció: concurs  

documentació acreditativa dels mèrits al·legats en la fase 



ATENCIÓ:  
 
S’ha d’adjuntar la documentació que acrediti els requisits i els mèrits al·legats juntament amb 
aquesta sol·licitud. 
 
No es tindran en compte els mèrits i/o requisits al·legats però no acreditats, tal i com determines les 
bases de la convocatòria. En tot cas, s’estarà al que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 6 de 
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

DECLARO que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta 
sol·licitud, i que reuneixo els requisits i condicions necessàries exigides en la convocatòria 
d’aquestes Bases, per la qual cosa, DEMANO ésser ADMÈS/ADMESA al concurs oposició 
convocat a que fa referència aquesta sol·licitud, comprometent-me a provar 
documentalment tot el que declaro. 
 
Calafell, ___ de __________ de 20__ 
 
 
 
 
 
Signat: __________________________________ 

 
 
AVÍS LEGAL: D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran 
incloses en el fitxer automatitzat del registre de documents i en la base de dades del 
departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Calafell per fer-ne el tractament 
informàtic. Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, 
mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de 
Calafell o al registre telemàtic habilitat al web www.calafell.org. 
 
SI / NO autoritzo l’Ajuntament de Calafell a fer ús de les dades personals facilitades en els 
processos selectius o procediments de contractació que consideri oportú, dins l’àmbit de 
l’Ajuntament, organisme autònoms dependents i consorcis participats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE- PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE  CALAFELL 

 



  

 

 
 
BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ PER A 2 LLOCS DE TREBALL 
PER A MAJORS DE 55 ANYS EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 
QUE REGULA L’ORDRE TSF/296/2016  
 
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel sistema de concurs lliure, per cobrir 2 

llocs de treball de 12 mesos de durada en el marc del programa Treball i Formació que 

regula l’Ordre TSF/296/2016. La contractació està condicionada a l’atorgament de 

subvenció mitjançant resolució del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

Els dos llocs de treball pertanyen a les línees A i B, segons Resolució TDF/2496/2016 
 
Línia A: Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur no perceptores de 
prestacions o subsidi per desocupació i preferentment més grans de 55 anys 
1 contracte de 12 mesos 
 
Línia B: Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda 
mínima d'inserció. 
1 contracte de 12 mesos 
 

2.REQUISITS  

Línia A: Tindran caràcter prioritari per a les contractacions de durada de 12 mesos a 
temps complet, les persones en situació d'atur més grans de 55 anys que hagin exhaurit la 
prestació i/o el subsidi per desocupació i que no tenen la cotització suficient per a que se'ls 
reconegui la pensió de jubilació quan arribin als 65 anys. 
 
Línia B: Tindran caràcter prioritari, per a les contractacions de durada de 12 mesos a 
temps complet, les persones en situació d'atur més grans de 55 anys beneficiàries de la 
renda mínima d'inserció i que no tenen la cotització suficient per a que se'ls reconegui la 
pensió de jubilació quan arribin als 65 anys. 
A més, tindran caràcter preferent les persones beneficiàries de la renda mínima d'inserció 
que reuneixin alguna d'aquestes característiques: 
- Dones amb càrregues familiars. 
- Persones que estiguin en fase d'esgotar el termini màxim de percepció de la prestació de 
l'RMI. 
Només es podrà formalitzar un contracte de treball per unitat familiar. 

NOTES:  
1-Donat que la convocatòria atorga caràcter prioritari per a les contractacions de 12 
mesos a temps complert a les persones en situació d’atur més grans de 55 anys, tant de la 
línea A com de la línea B, els candidats/es que participin en la selecció seran ordenats, en 
el llistat de resultats finals, d’acord amb la puntuació obtinguda en el procés, de la 
següent manera: en primer lloc, tots els aspirants/es majors de 55 anys, i en segon lloc, els 
aspirants/es menors de 55, independentment de la puntuació obtinguda.  
2- L’oficina de Treball del Vendrell (OTG) comprovarà que els/les candidats/es reuneixen els 
requisits per poder participar en aquest programa. Les persones que no reuneixin els 
requisits seran excloses del procés selectiu.  



  

 

 

3. CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ 

A les persones proposades per ocupar els llocs de treball convocats se’ls contractarà en 

mitjançant un contracte temporal, per obra i servei, de 12 mesos de durada a càrrec de la 

subvenció atorgada.  

Categoria laboral: Operari/ària  

Tasques a realitzar:  Tasques de suport de consergeria, tasques de manteniment bàsic en 

edificis i instal·lacions municipals. 

Salari: 1.000 € mensuals bruts més el prorrateig de les pagues extra 

Jornada: 100% (37,5 hores setmanals) 

Els contractes s’hauran d’iniciar, com a màxim, el 31 de desembre de 2016. 

El projecte preveu la realització d’accions formatives adreçades a millorar l’ocupabilitat 

dels treballadors/s. Aquesta formació és de caràcter obligatori per a tots els participants i 

es realitzarà durant l’horari laboral.  

 
4. SOL·LICITUDS  
 
Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre 

General d’aquest Ajuntament, amb el model que figura com a ANNEX 1, des de l’endemà 

de la publicació de les bases al tauler d’anuncis d’aquesta corporació fins el dia 19 de 

desembre (inclòs).  La convocatòria es publicarà al taulers d’anuncis d’aquesta Corporació, 

sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament 

(www.calafell.cat). 

Igualment, en compliment la base 7 apartat ) de l’ORDRE TSF/296/2016, de 2 de 

novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 

per al programa de Treball i Formació, es presentarà la corresponent oferta d'ocupació a 

l'oficina de Treball. 

Les sol·licituds han d'anar acompanyades de:  
• Currículum vitae de la persona aspirant 
• Fotocòpia compulsada del DNI o NIE 
• Original o fotocòpia compulsada de la vida laboral  
• Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats 

 
 
 
 
 
5.  CALENDARI DEL PROCÉS SELECTIU  
 



  

 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Regidoria de Treball es posarà 
en contacte telefònicament amb les persones candidates per citar-les pel procés selectiu. 
No obstant això, es publicarà una llista del personal aspirant al tauler d’anuncis d’aquesta 
Corporació per tal que es doni les persones aspirants notificades del dia de les proves de la 
selecció. 
 
6. ÒRGAN QUALIFICADOR 
 
L’òrgan qualificador es constituirà de la manera següent: 
 
President: Cristina Galindo Garza, directora de RRHH  o persona en qui delegui 
 
Vocals:    Anna Juncosa Ferrer, tècnica de Treball o persona en qui delegui 
  Marta Romera, Coordinadora de Benestar Social  
    
Secretari: Tere Muñoz Moreno,  aux. adm. Del dep. De Treball o persona en qui 
delegui 
 
L’òrgan qualificador pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics o 
responsables els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les sessions del 
tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència. 
 
 
7. PROCÉS SELECTIU 
 
Consistirà en la valoració dels mèrits i capacitats al·legats i acreditats documentalment 

pels/per les aspirants.  

Els mèrits informats en el curriculum vitae presentat per l’aspirant que no hagin estat 
documentalment acreditats no es computaran a efectes de la fase de concurs.  
Puntuació màxima: 40 punts. 
 
1. Experiència laboral desenvolupant les tasques similars a les del lloc convocat, fins a un 

màxim de 10 punts, a raó de 1 punt per cada any complert de treball. 
 

2. Cursos de formació o perfeccionament relacionats amb el lloc de treball convocat, 
fins a un màxim de 5 punts, segons el barem següent: 

 
o D’una durada de 20 fins a 60 hores: a raó de 1 punts cadascun. 
o D’una durada superior a 60 hores: a raó de 1,5 punt cadascun. 

 
En el supòsit que no quedi acreditat el nombre d’hores de durada es puntuarà amb el 

mínim de punts. 

3. Pertànyer a un o més dels següents col·lectius, fins un màxim de 8 punts  
Persones amb discapacitat, 2 punts 
Dones que han patit o pateixen violència de gènere, 2 punts 
Persones amb càrregues familiars, 2 punts 
Persones que porten més d’un any sense treballar, 2 punts  
 



  

 

4. Altres mèrits a valorar. L’òrgan qualificador podrà valorar altres aspectes no tinguts 
en compte en la fase de concurs, però que pot considerar d’interès per al 
desenvolupament del lloc de treball: fins a un màxim de 2 punts 
 

5. Entrevista personal. L’Entrevista personal, consistirà en mantenir un diàleg amb els/les 
aspirants, per tal d’avaluar la idoneïtat dels/de les mateixos/es respecte de les funcions 
del lloc. Es valorarà fins a un màxim de 15 punts. La no presentació de l’aspirant a 
l’entrevista determinarà la seva exclusió del procés selectiu. 

 

8. QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS I PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ  
 

L’òrgan de selecció farà pública la puntuació final del procés selectiu al tauler d’anuncis, 
sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de 
l’Ajuntament, www.calafell.cat). D’acord amb que s’estableix a l’apartat “NOTES” de la 
segona base d’aquesta convocatòria, no es podrà declarar superat en el procés selectiu un 
nombre d’aspirants superior al dels llocs convocats, més el de les vacants produïdes abans 
de la finalització del procés selectiu.  
 
Els aspirants proposats hauran de presentar a la Secretaria de la Corporació, en el termini 
màxim que s’estableixi, els documents acreditatius de les condicions exigides a la base 
segona. 
 
Si dins del termini establert, i tret dels casos de força major, els aspirants proposats no 
presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser contractats i 
quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què 
puguin haver incorregut per falsedat. 
 

Calafell, 13 de desembre de 2016 

 

 

 
 
 

 


