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Primera: Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria de selecció de tres peons de la
brigada municipal per donar cobertura al desenvolupament de projectes subvencionats
per la Diputació de Barcelona dins del programa complementari de millora de
l’ocupabilitat 2019 (2a edició) en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”.
Aquesta convocatòria ve finançada per la línia de suport a la millora de l’ocupabilitat
(línia 1), dins del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a edició),
aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 11 d’abril de 2019.
Segona: Perfils professionals i característiques dels llocs de treball
Lloc de treball

Peó de la brigada municipal
manteniment equipaments esportius
(de dilluns a divendres tardes)
Peó de la brigada municipal
manteniment de la via pública
(de dilluns a divendres matins)

Núm.
llocs
treball

Durada
Mesos

Jornada

Sou brut
mensual
(12 pagues)

de

1

3

40 h/setm. de

1.104,00 €

de

2

3

40 h/setm. de

1.104,00 €

Tercera: Requisits de participació
Els requisits per a poder participar són:
1. Haver complert els 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa,
amb aplicació de la normativa vigent, bans de la finalització del termini per a la
presentació de les instàncies.
2. Està en situació d’atur o desocupació i estar en situació activa de recerca de
feina: inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i al Servei
d’Inserció de Castellgalí (SIC) abans de la data de presentació de la sol·licitud
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BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS LLIURE
PER A LA SELECCIÓ DE DOS PERSONES QUE ES CONTRACTARAN AMB
L’AJUT ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC
DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE MILLORA DE L’OCUPABILITAT
2019 (2a edició) EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS
2016-2019.
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4.
5.
6.
7.

Seran excloses totes aquelles persones que es comprovi que s’han falsejat les dades que
declaren o la documentació que han hagut d’aportar.
Quarta: Criteris de valoració
4.1. Valoració de la documentació
a) Valoració Currículum: puntuació de fins a 7 punts
- Experiència professional en l’àmbit públic i/o privat en tasques similars a les
places convocades: 0,10 punts per mes treballat fins a un màxim de 4 punts
- Per cursos relacionats amb el lloc de treball convocat: puntuació fins un màxim de
3 punts




Per cursos de durada igual o superior a 20 hores: 0,10 punts per curs
Per cursos de 21 a 50 hores: 0,20 punts per curs
Per cursos de més de 50 hores: 0,30 punts per curs

Les persones aspirants han d’acreditar documentalment la durada, en hores, dels
curos al·legats, si no ho fan així es computaran com a cursos de durada igual o
inferior a 20 hores.
b) Situació socioeconòmica familiar: puntuació de fins a 4 punts
Per a la valoració de la situació socioeconòmica familiar, s’utilitzaran els
següents criteris socials i econòmics:
b.1) Càrregues familiars: fins a un màxim de 2 punts
- Família monoparental: 0,50 punts
- Família nombrosa: 0,50 punts
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3.

per a participar en el Pla d’Ocupació, i no estar donat d’alta en cap règim de la
Seguretat Social.
No haver participat en Plans d'ocupació de l’Ajuntament en els darrers 12
mesos.
No haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap
administració pública, i no trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a
l’exercici de funcions públiques.
No estar afectat/da per cap de les causes d’incompatibilitat i/o d’incapacitat
aplicable al personal de l’Administració local.
No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeix complir les
funcions corresponents als llocs de treball de la convocatòria.
Disposar del carnet de conduir B1 vigent.
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b.2) Situació econòmica: fins a un màxim de 2 punts
- No percebre cap tipus de prestació contributiva i/o subsidi: 2 punts
- Persones que cobrin subsidi no contributiu (RMI): 1 punt
- Persones que cobrin subsidi contributiu: 1 punt
4.2. Valoració entrevista personal: puntuació de fins a 7 punts
 Adequació i aptitud del perfil al lloc de treball a ocupar
 Itinerari laboral seguit per l’usuari des de que està a l‘atur: formació,
assistència al club de feina, obtenció de carnet professionals, cursos organitzats
per l’ajuntament.
 Coneixements del municipi.
En cas d’empat en la puntuació, es prioritzarà la persona candidata que tingui millor
puntuació en la valoració socioeconòmica familiar i si persisteix l’empat, es prioritzarà
el que tingui la puntuació més elevada de l’apartat de criteris econòmics.
Cinquena: Presentació de les sol·licituds.
Les persones aspirants que desitgin prendre part en la convocatòria hauran de fer-ho
constar mitjançant instància normalitzada al registre general d’aquest ajuntament, dins
el termini que s’assenyali a l’anunci de la convocatòria que es publicarà al tauler
d’anuncis de la Corporació o a la web municipal i s’han d’adreçar a l’Alcaldia de la
Corporació.
Les persones aspirants hauran de presentar la següent documentació:
 Fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant
 Currículum vitae que haurà de contenir totes les dades que es desitgi fer constar
per ser valorades per la comissió qualificadora
 Informe de vida laboral actualitzat
 Acreditació d’estar a l’atur i inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat
(DONO) i al Servei d’inserció de Castellgalí (SIC)
 Justificants acreditatius dels requisits i mèrits al·legats:
- Fotocòpies de contractes de treball o certificat d’empresa que puguin
acreditar l’experiència professional en tasques similars al lloc de treball que
sol·licita.
- Fotocòpia de l’acreditació documental de la realització de cursos relacionats
amb el lloc de treball.
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- Tenir a càrrec menors a càrrec: 0,25 punts (en el cas que no s’hagin puntuat
els dos supòsits anteriors)
- Membre de la unitat familiar amb un grau de dependència: 1 punt
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-

Fotocòpia del llibre de família en cas de tenir fills menors de 18 anys o
carnet de família monoparental o família nombrosa.
Certificat de l’OTG (Oficina de Treball de la Generalitat) en que s’acrediti
que no es rep cap prestació i/o subsidi. Es pot obtenir a través de la pagina
web www.oficinadetreball.gencat.cat
Altres prestacions anàlogues: RMI o subsidi contributiu (fotocòpia de la
resolució)
En cas de tenir membres de la unitat familiar amb un grau de dependència:
certificat de convivència i resolució del grau de dependència.
Fotocòpia del carnet de conduir B1 vigent.

Sisena: Tribunal Qualificador.
El tribunal qualificador estarà constituït per un mínim de dos vocals titulars i un/a
President/a, així com estaran assistits per un/a Secretari/a designats per l’Alcaldia.
El tribunal elevarà la proposta de contractació temporal a l’Alcaldia-Presidència, a favor
de les persones candidates que més s’ajustin a les clàusules i requisits esmentats a
aquestes bases.
Setena: Admesos/exclosos i data de l’entrevista
Una vegada finalitzat el termini de presentació i dins els deu dies hàbils següents, es
farà pública la llista provisional d’admesos i exclosos. Contra aquesta relació les
persones aspirants disposaran de tres dies per a presentar possibles reclamacions,
transcorregut el qual es publicarà la llista definitiva de les persones admeses i excloses.
El tribunal es constituirà un cop publicada la relació definitiva d’admesos i exclosos per
a efectuar la valoració currículum.
Realitzada l’entrevista, el tribunal seleccionador publicarà la puntuació total obtinguda
per cada aspirant publicant-se en el taulell d’anuncis i a la plana web de l’ajuntament.
S’identificarà l’aspirant amb el seu NIF, núm. Registre d’entrada i data de la sol·licitud
i alhora se’ls convocarà a l’entrevista personal.
Vuitena: Borsa d’interinatge
Les persones que no hagin obtingut el lloc de treball formaran part d’una borsa de
personal durant el període de vigència de l’ajut objecte d’aquesta convocatòria, sempre
que no s’hagin convocat un procediment selectiu posterior que hagin donat lloc a la
creació d’una borsa nova. Aquest personal podrà ser cridat per ordre de puntuació i en
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Novena: Incidències.
El tribunal quedarà facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els
acords que calguin per garantir el correcte funcionament del procés.
Desena: Recursos contra les presents bases
La convocatòria del procés selectiu, l’aprovació d’aquestes bases i tots els actes
administratius que se’n derivin podran ser impugnats per les persones interessades en
els casos i forma establerts per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Castellgalí, a data de la signatura digital
L’Alcalde,
Cristòfol Gimeno i Iglesias
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funció de la seva disponibilitat. La renúncia suposarà que la persona aspirant passi a
ocupar el darrer lloc en la borsa d’interinatge.
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