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E D I C T E
Per resolució Decret d’Alcaldia núm. ALC/1688/2021, de data 24 de novembre de 2021, s’ha
aprovat les bases i la convocatòria per a la contractació de quatre operaris de neteja dins del
programa Treball i Formació 2021 subvencionat pel SOC segons el següent:
PRIMER. Aprovar les bases i la convocatòria que han de regular la selecció de les persones a
contractar en els següents termes:
Personal a contractar
-

Dues persones de la Línia MG45

-

Dues persones de la Línia DONA

Dintre de la convocatòria Treball i Formació 2021.
Projecte: Neteja i condicionament intensiu dels espais i equipaments d’ús públic. Normalització dels
espais amb una especial afectació, incidint també en aquells que puguin ser objecte d’incloure’ls en
projectes de promoció del patrimoni.
Tasques a desenvolupar: neteja i condicionament
Durada: 12 mesos
Jornada laboral: de dimecres a diumenge de 8’00 a 15’00h
Incorporació: 26 de gener de 2022
Requisits de les persones participants
Línia MG45
Poden participar les persones de 45 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites com a
demandants d'ocupació no ocupades (DONO).
Línia DONA
Podran participar les dones en situació d'atur i que es trobin en una de les situacions següents:
a)Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO),
víctimes de violència masclista.
Tindran caràcter preferent, les dones que siguin mares monoparentals. Aquest requisit es pot
acreditar mitjançant la presentació del carnet de família monoparental.
b) Les dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per
desocupació o subsidi ni d'ajuts. S'entén per dones en risc de caure en situació d'atur de llarga
durada, les dones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació
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no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la
presentació de la corresponent oferta d'ocupació.
En aquest apartat, es prioritzen les dones monoparentals i les dones que no tinguin la cotització
suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació.
La situació de mare monoparental es pot acreditar mitjançant la presentació del carnet de familia
monoparental.
La manca de cotització per al reconeixement de la pensió de jubilació a l'edat ordinària de jubilació
ha de ser acreditat per la persona interessada davant l'entitat sol·licitant de la subvenció mitjançant
un certificat emès
per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
Les persones destinatàries de les dues línies, hauran de complir els requisits específics en el
moment de la selecció, i el requisit d'estar en situació de demandants d'ocupació no ocupades
(DONO) el dia immediatament anterior a la data d'inici de la contractació laboral.
Per les dues línies l’Ajuntament descartarà les persones que hagin participat en altres plans
d’ocupació o programes de foment de l’ocupació de l’Ajuntament de Piera finalitzats durant els 12
mesos anteriors a l’oferta actual.
L’Ajuntament posarà l’oferta al SOC i des de l’oficina de Vilanova del Camí es derivaran les
candidatures. La selecció es farà entre les persones derivades pel SOC.

Documentació original a presentar
-

DNI (si no consta a la base de dades de l’AUPAC)

-

DARDO i certificat dels períodes en què ha estat inscrit al SOC.

-

CV actualitzat.

-

Informe de Vida Laboral actualitzat.
Per a la valoració de mèrits (si s’escau):

-

Carnet de conduir classe B

-

Titulació més alta obtinguda

-

Si el còmput total de la renda de totes les persones de la unitat familiar
majors de 18 anys no arriba a 1000€:
Autoritzar a l’Ajuntament per obtenir el certificat de convivencia.
Certificat de convivència (si no s’autoritza a l’Ajuntament per obtenir-lo).
Declaració de renda de l’últim any de totes les persones de la unitat familiar majors de
18 anys. Si no l’han de fer han de presentar un certificat d’hisenda on consti que no l’han
de fer.
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-

Acreditació de familia monoparental.

-

Certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) per acreditar la
manca de cotització per al reconeixement de la pensió de jubilació a l’edat ordinària de
jubilació.

Valoració mèrits generals línia MG45 i línia DONA
-

Carnet de conduir tipus B……………..………………………………..…… 1p

-

Experiència en llocs de treballs idèntics a l’oferta a la qual es presenta.
0,10p/mes treballat………………………………………………….. Màxim 3p

-

Formació:
- nivell superior als estudis primaris …………………………. 2 p

-

Inscripció al Servei d’Ocupació Local de Piera..........................................2p

-

Ingressos de la unitat familiar


-

Menys
1000
mensuals
(demostrable
amb
documentació)…………...…................................................2p

la

Temps de permanència a l’atur durant els 24 mesos anteriors a la data de presentació
de l’oferta d’ocupació.
Mes de sis mesos i menys de 12 ......................................................1p
12 mesos o més ……………….......................................................2p

-

Persones que fa mes de 12 mesos que no han participat en plans d’ocupació de
l’Ajuntament …………………………………………………...................... ...1p

-

Persones
que
no
han
participat
mai
en
Plans
d’Ocupació
l’Ajuntament…………………………..…..……………………………..…… 2p

Valoració de mèrits específics per a la línia DONA
-

Mare monoparental ……………………………………………………….... 2p
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de

-

Persones que no tinguin la cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió de
jubilació
quan
arribin
a
l'edat
ordinària
de
jubilació
………………………………………………………………….…….……. . 2p

Els mèrits que s’hagin d’acreditar documentalment i no ho estiguin, no es computaran.
El tribunal es reserva el dret de poder mantenir una entrevista amb els aspirants per ordre de
puntuació, que seria valorada amb el màxim de 2 punts, per poder contrastar informació i valorar la
idoneïtat dels/les candidats/es als llocs de treball
Els candidats i les candidates hauran de complir els requisits indicats en la resolució de la
convocatòria del SOC en el moment de l'oferta de treball, i el requisit d'estar en situació de
demandants d'ocupació no ocupades (DONO) el dia immediatament anterior a la data d'inici
de la contractació laboral.

Tribunal qualificador
El Tribunal estarà format per:
- Un/a funcionari/a de l’Ajuntament de Piera que actuarà com a President
- Un/a representant del Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Piera
- Un/a tècnic/a del departament d’Empresa i ocupació del personal laboral de l’Ajuntament de
Piera

Sistema de selecció
El procediment de selecció és el de concurs de mèrits, que consisteix en valorar, d’acord amb el
barem inclòs en la convocatòria, determinades condicions de formació, mèrits o nivells
d’experiència, relacionats amb les característiques de la plaça que es cobreix i amb les feines a
desenvolupar.
Un cop finalitzada la selecció, la resta de participants de cadascuna de les ofertes, quedarà en
situació de reserva per ordre de puntuació durant el temps de durada del present programa per a
possibles substitucions.

Termini de presentació de sol·licituds
Des de la data de derivació per part del SOC fins el 10 de desembre de 2021.

Presentació de la documentació
La presentació de la documentació per accedir al procés de selecció es farà mitjançant instància on
es farà constar que es reuneixen les condicions exigides en les presents bases i adjuntant la
documentació requerida.
Aquesta instància i la documentació és podrà presentar preferiblement de forma telemàtica a través
de la seu electrònica de l’Ajuntament (per a aquest tràmit us podeu donar d’alta a l’Idcat mòbil)
Per a presentar-ho de forma presencial, a qualsevol dels registres de l’Ajuntament, s’haurà de
concertar cita prèvia seguint els protocols establerts en matèria de salut per a la COVID19 .
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En el cas de presentar-ho al Centre de Serveis la Bòbila caldrà trucar al telèfon: 937760076 i
marcar l’ext 1.
Per presentar-ho al registre general de l’Ajuntament caldrà trucar al 937788200.

Sistema de publicitat dels resultats
Una vegada finalitzada la qualificació dels aspirants, el tribunal farà pública l’acta a la Seu
electrónica de l’Ajuntament.
https://www.seu-e.cat/ca/web/piera/seu-electronica.
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