CONVOCATÒRIA DEL “PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A L’ANY 2018”
Programa subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i Cofinançat al 50% pel Fons
Social Europeu
LÍNIA DONA -12mesos – Ordenança

CONDICIONS D’ACCÉS


Estar en situació d’atur i inscrit/a a l’Oficina de Treball de L’Hospitalet de Llobregat corresponent com a
demandant d’ocupació no ocupat. Quedaran excloses les persones que no estiguin degudament
inscrites (Aquest requisit serà comprovat per les Oficines de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya
de L’Hospitalet).



Aquesta convocatòria s’adreça a:

-

Dona en atur víctima de violència de gènere ( sigui o no perceptora de prestacions ).
Dona en risc de caure en situació d’atur de molt llarga durada (inscrita un mínim de 12 mesos als
últims 24 anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d’ocupació), no
perceptores de prestació per desocupació o subsidi (RAI o PAO o SED) ni de l’ajut del Programa de
Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 52 anys.

Tindran caràcter prioritari en aquesta línia:
-

Les dones que tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitats igual o superior al 33%.
..

 INFORMEM que es verificarà amb l’Oficina de Treball de la Generalitat, prèviament a
la signatura de contracte, la inscripció com a demandant d’ocupació no ocupada
(DONO) a la data immediatament anterior a la presentació de l’oferta de treball i que
s’ha mantingut aquesta situació fins a la data d’inici de contracte així com la resta de
requisits indicats a la convocatòria
L’esmena dels possibles defectes de la documentació aportada s’haurà de presentar, el dia 16 de
gener de 2019 en el següent horari:
Dia 16 de gener: de 09:00 a 14:00hs
La recepció de les instàncies es realitzarà a la següent adreça:
Lloc: Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació – Ctra. del Mig 85-87.
L’Hospitalet.

CRITERIS DE VALORACIÓ DELS EXPEDIENTS
La informació sobre el procés de selecció es farà nominalment per correu electrònic amb cadascuna
de les participants en el programa. No es publicarà ni es facilitarà informació per cap altre canal de
difusió

Un cop revisada tota la documentació aportada pels sol·licitants, es farà una valoració segons els següents
criteris:
A
B

C

1 punt

Dones en atur víctima de violència de gènere ( sigui o no perceptora de prestacions )
Dones en risc de caure en situació d’atur de molt llarga durada (inscrita un mínim de
12 mesos als últims 24), no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ( RAI
o PAO o SED) ni de l’ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA),
preferentment més grans de 52 anys
A més tindran caràcter prioritari les dones que tinguin reconegut oficialment un grau
de discapacitats igual o superior al 33%. (col·lectiu prioritari)

1 punt

1 punt

D

Experiència laboral acreditada( 0,0005xdia cotitzat a l’especialitat)

Fins 1 punt

E

Formació acreditada( 0,01x hora)

Fins 1 punt
La puntuació total serà de

5 punts

L’ordre obtingut en aquesta valoració, serà el que determini l’accés a la contractació
En cas d’igualtat de puntuació, per desempatar es procedirà de la següent forma:
1) En primer lloc, es prioritzarà qui compleixi els requisits A , B i C, si l’empat persisteix entre ells, es
realitzarà sorteig
2) En segon lloc i no tenir A ,B i C es prioritzarà qui compleixi els requisits A o B o C, si l’empat persisteix
entre ells, es realitzarà sorteig
3) Finalment, si no s’ha pogut dilucidar l’empat per cap del criteris 1) i 2) precedents, es realitzarà un
sorteig entre les persones aspirants que tinguin igual puntuació.

NOTA INFORMATIVA: Per les característiques del col·lectiu al qual s’adreça aquesta línia tal i com
s’especifica a la RESOLUCIÓ TSF/2265/2018, d'1 d’octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a
l'any 2018 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació (ref. BDNS 417807),
la informació i comunicació del resultat del procés de selecció es realitzarà de manera individual a
cada persona participant en el procés.

L’Hospitalet de Llobregat, 15 de gener de 2019

