
 

 

 

 

 
Identificació de l’expedient 7022/2016  
 
 
 BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ PER A 14 LLOCS DE 
TREBALL  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 14 
llocs de treball de 6 mesos de durada en el marc del programa Treball i Formació que 
regula l’Ordre TSF/296/2016.  

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 45 anys, 
8 contracte de 6 mesos 
 
Línia B: Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda 
mínima d'inserció (PIRMI) 
6 contracte de 6 mesos 
 

REQUISITS 

Les persones destinatàries del Programa Treball i Formació són les persones en situació 
d'atur que compleixen els requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball en 
el moment de la seva signatura. Als efectes d'aquest Programa, d'acord amb la base 3.3 
de l'annex 1 de l'Ordre TSF /296/2016, de 2 de novembre s'entén per persones en situació 
d'atur les persones inscrites a l'oficina de Treball com a demandants d'ocupació no 
ocupades a la data immediatament anterior a la presentació de la corresponent oferta de 
treball, situació que s'ha de mantenir fins a la data d'inici de la contractació laboral 
subvencionada. 
 
Línia A: persones en situació d'atur no perceptores de prestacions o subsidi per 
desocupació i preferentment més grans de 45 anys.  
Si no hi ha persones més grans de 45 anys podran participar-hi persones menors 
d'aquesta edat que igualment hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació. 
 
Línia B: persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció menors de 
55 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 6 mesos 
a temps complert a les persones en situació d’atur més grans de 45 anys, 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 45 anys, i en segon lloc, els aspirants/es menors de 45, 
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 de 6 mesos de durada a càrrec de la subvenció atorgada.  

Categoria laboral: Peó / Peona 

Tasques a realitzar:  Tasques de suport a la Brigada municipal 

Jornada: 100%  

Els contractes s’hauran d’iniciar, com a màxim, el 31 de gener de 2017. 

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 16 de 
gener de 2017 (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 (SMS) 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 o persona en qui delegui 

Salvador Silla Cascales, Cap de la Brigada Municipal o persona en qui 
delegui 
Josep Maria Solé, Inspector del departament de Medi ambient o persona en 
qui delegui. 

    
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, 28 de desembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



  

 

 









 

http://www.calafell.org/

