ANUNCI
Convocatòria Projecte Nerthus, promovent ocupació, acompanyant persones
Aquest Projecte està finançat pel Pla Metropolità de Suport a les Polítiques
Socials Municipals 2016-2019- segona convocatòria
- AUXILIAR ADMINISTRATIU- TÈCNIC AUXILIAR – TÈCNIC MIG – TÈCNIC SUPERIOR –

Resta condicionada a que l’Àrea Metropolitana de Barcelona resolgui favorablement a
aquest Ajuntament l’atorgament d’una subvenció que permeti la contractació de personal
objecte d’aquesta convocatòria; de forma que, de no produir-se aquest atorgament, la
present convocatòria quedaria sense efectes i no finalitzaria en cap tipus de contractació
laboral.
L’Ajuntament de L’Hospitalet, mitjançant la gestió de l’Àrea de Coordinació, Planificació i
Desenvolupament Econòmic i Ocupació:
-Es reserva el dret a modificar el contingut de la present convocatòria si fos el cas de que
l’atorgament de la subvenció per l’Àrea Metropolitana de Barcelona modifiqués les
condicions de la sol·licitud presentada.
-Procedirà a la instrucció i, en el seu cas, resolució de tots els acords municipals que siguin
escaients per tal de seleccionar i contractar el personal objecte de la present convocatòria.
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CONDICIONS D’ACCÉS:
 Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandant
d’ocupació no ocupat en data 07 de setembre de 2018.
Aquest requisit serà comprovat per les Oficines de Treball de la Generalitat
de L’Hospitalet.
Quedaran excloses les persones que no estiguin degudament inscrites.
 No haver estat contractat en la convocatòria anterior de l’AMB (en el
període comprés de desembre de 2016 a maig de 2018, ambdós inclosos).
 Formar part d’algun o alguns dels següents col·lectius:
Dones
Joves (16-35 anys)
Aturats de llarga durada (més de 12 mesos)
Persones majors de 45 anys
Persones pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l’atur
Persones amb discapacitats. En aquest cas és necessari no patir cap
malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions
corresponents als llocs de treball de la convocatòria.
En el procés de selecció es comprovarà documentalment l’acompliment
d’aquest requisit
 Tenir permís de treball vigent
 Estar en possessió d’alguna titulació acadèmica segons el lloc de treball
(veure TAULA A)

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ:




Contracte per obra o servei. L’inici de la contractació està prevista al llarg de
l’últim trimestre de l’any 2018
Jornada laboral del 100%. 37h 30min setmanals.
D’acord amb el lloc de treball assignat la jornada podrà ser: horari de matí,
horari de tarda o jornada partida.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

La formalització de la sol·licitud es realitzarà mitjançant inscripció telemàtica a la
següent adreça: http://www.dinamitzaciolocallh.cat/
S’obrirà el període d’inscripció el dia 23 de juliol de 2018 a partir de les 11:00hs
del matí i es tancarà el dia 07 de setembre de 2018 a les 13:00hs (Per omplir el
formulari cal un compte de correu electrònic).
Nota informativa: Només es podrà realitzar una única inscripció per a un únic lloc de
treball en el marc de tota la convocatòria

Excepcionalment, per aquelles persones que no hagin pogut realitzar la inscripció per
via telemàtica, s’obrirà un període d’inscripció presencial en l’adreça que es relaciona
a continuació el dia 07 de setembre de 2018 de 09:00hs a 12:00hs:
-Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació. Carretera
del Mig 85-87. L’Hospitalet.
Aquestes persones hauran d’aportar DNI/NIE original.
NOTA INFORMATIVA: Informem que el sistema d’inscripció telemàtic decaurà a les
13:00hs del dia 07 de setembre de 2018.
Cal tenir present que estem en un procés selectiu amb tràmit d’urgència, donada la
concurrència de l’interès públic de donar compliment als terminis ajustats previstos a
l’execució de la convocatòria, conforme als arts. 33 i 68 de la Llei 39/2015, de 1
d’octubre, de règim jurídic i del procediment administratiu comú.

La llista provisional dels aspirants inscrits a la convocatòria es farà pública el dia
12 de setembre de 2018, i s’indicarà el termini concedit als/les aspirants per esmenar
els possibles defectes.
L’esmena dels possibles defectes seran els dies 13 i 14 de setembre de 2018 .
L’esmena dels possibles defectes es realitzarà mitjançant una instància en el Registre
General d’aquest Ajuntament a la següent adreça:

C/ Girona, 10

En horari de 8:30 a
14:00 hores
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Els aspirants, que dins del termini assenyalat, no al·leguin l’omissió en la llista d’
inscrits provisionalment, seran definitivament exclosos del procés de selecció.

El dia 18 de setembre de 2018 es publicarà la llista definitiva dels aspirants
inscrits a la convocatòria.

PROCÉS DE SELECCIÓ
A continuació es relacionen les diverses actuacions que conformen aquest Pla i en
cadascuna d'elles s'indica el nombre de persones a contractar, la categoria, durada del
contracte, procediment de selecció i unitat orgànica o àmbit municipal en el que
prestaran els seus serveis.
Suport a les tasques auxiliars de gestió administratives de l’Ajuntament de L’Hospitalet
3 places d’Auxiliar administratiu suport àrees (12 mesos):
Mitjançant sorteig, es trauran un total de 20 candidats. Es comprovarà
l’acompliment dels requisits de la convocatòria i l’especialitat. Amb les persones
que compleixin amb tots els requisits es seleccionaran mitjançant una bateria de
tests psicotècnics un total de 3 titulars i reserves.
1 Suport Unitat d’Ocupació
1 Suport Direcció serveis
1 Suport Seguretat, convivència i civisme
4 places de Tècnic Auxiliar de gestió (12 mesos)
Mitjançant sorteig, es trauran un total de 25 candidats. Es comprovarà
l’acompliment dels requisits de la convocatòria i l’especialitat. Amb les persones
que compleixin amb tots els requisits es seleccionaran mitjançant una bateria de
tests psicotècnics un total de 4 titulars i reserves.
2 Suport gestió d’accions Negociat Formació
1 Suport Accions creació d’empreses
1 Suport Seguretat, convivència i civisme
Suport al servei d’informàtica i tecnologies de la informació
2 places Tècnic Auxiliar suport Administració Sistemes Informàtics (12
mesos):
Mitjançant sorteig, es trauran un total de 15 candidats. Es comprovarà
l’acompliment dels requisits de la convocatòria i l’especialitat. Amb les persones
que compleixin amb tots els requisits es seleccionaran mitjançant una bateria de
tests psicotècnics un total de 2 titulars i reserves.
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Suport a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
7 places Tècnic Auxiliar OAC (12 mesos):
Mitjançant sorteig, es trauran un total de 35 candidats. Es comprovarà
l’acompliment dels requisits de la convocatòria i l’especialitat. Amb les persones
que compleixin amb tots els requisits es seleccionaran mitjançant una bateria de
tests psicotècnics un total de 7 titulars i reserves.
Manteniment d’ocupació al sector industrial local (PLPO)
3 places Tècnic/a superior prospecció PLPO (12 mesos):
Mitjançant sorteig, es trauran un total de 20 candidats. Es comprovarà
l’acompliment dels requisits de la convocatòria i l’especialitat. Amb les persones
que compleixin amb tots els requisits es seleccionaran mitjançant una bateria de
tests psicotècnics un total de 3 titulars i reserves.
Suport a la gestió de subvencions a emprenedors i empreses AMB
1 plaça Tècnic/a superior gestió subvenció emprenedors i empreses AMB (18
mesos):
Mitjançant sorteig, es trauran un total de 10 candidats. Es comprovarà
l’acompliment dels requisits de la convocatòria i l’especialitat. Amb les persones
que compleixin amb tots els requisits es seleccionaran mitjançant una bateria de
tests psicotècnics un total de 1 titular i reserves.
Suport a l’assessoria jurídica
1 plaça Tècnic/a superior assessoria jurídica (12 mesos):
Mitjançant sorteig, es trauran un total de 10 candidats. Es comprovarà
l’acompliment dels requisits de la convocatòria i l’especialitat. Amb les persones
que compleixin amb tots els requisits es seleccionaran mitjançant una bateria de
tests psicotècnics un total de 1 titular i reserves.
Suport a la Innovació Social
1 plaça Tècnic superior Innovació Social- projectes de ciutat (12 mesos):
Mitjançant sorteig, es trauran un total de 10 candidats. Es comprovarà
l’acompliment dels requisits de la convocatòria i l’especialitat. Amb les persones
que compleixin amb tots els requisits es seleccionaran mitjançant una bateria de
tests psicotècnics un total de 1 titular i reserves.
1 plaça Tècnic superior Innovació Social- Llenguatge audiovisual (12 mesos):
Mitjançant sorteig, es trauran un total de 10 candidats. Es comprovarà
l’acompliment dels requisits de la convocatòria i l’especialitat. Amb les persones
que compleixin amb tots els requisits es seleccionaran mitjançant una bateria de
tests psicotècnics un total de 1 titular i reserves.
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Suport a les accions de comerç i mercats
2 places Tècnic superior Comerç i Mercats (12 mesos):
Mitjançant sorteig, es trauran un total de 15 candidats. Es comprovarà
l’acompliment dels requisits de la convocatòria i l’especialitat. Amb les persones
que compleixin amb tots els requisits es seleccionaran mitjançant una bateria de
tests psicotècnics un total de 2 titulars i reserves.
Suport al desenvolupament del biocluster de bellvitge
1 plaça Tècnic/a superior biocluster (12 mesos):
Mitjançant sorteig, es trauran un total de 10 candidats. Es comprovarà
l’acompliment dels requisits de la convocatòria i l’especialitat. Amb les persones
que compleixin amb tots els requisits es seleccionaran mitjançant una bateria de
tests psicotècnics un total de 1 titular i reserves.
Suport direcció de serveis de desenvolupament econòmic i ocupació
1 plaça Tècnic/a superior suport direcció serveis (12 mesos):
Mitjançant sorteig, es trauran un total de 10 candidats. Es comprovarà
l’acompliment dels requisits de la convocatòria i l’especialitat. Amb les persones
que compleixin amb tots els requisits es seleccionaran mitjançant una bateria de
tests psicotècnics un total de 1 titular i reserves.
Suport adequació de vivendes socials en cessió d’usdefruit SAREB
Suport a l’equip tècnic pel seguiment i control d’obres financerament sostenibles
2 places Tècnic mig adequació d’habitatges (12 mesos):
Mitjançant sorteig, es trauran un total de 15 candidats. Es comprovarà
l’acompliment dels requisits de la convocatòria i l’especialitat. Amb les persones
que compleixin amb tots els requisits es seleccionaran mitjançant una bateria de
tests psicotècnics un total de 2 titulars i reserves.
Suport al manteniment i millora de l’EE dels edificis i espais públics
2 places Tècnic superior en Instal·lacions (12 mesos):
Mitjançant sorteig, es trauran un total de 15 candidats. Es comprovarà
l’acompliment dels requisits de la convocatòria i l’especialitat. Amb les persones
que compleixin amb tots els requisits es seleccionaran mitjançant una bateria de
tests psicotècnics un total de 2 titulars i reserves.
1 plaça Tècnic/a Auxiliar en programació informàtica (12 mesos):
Mitjançant sorteig, es trauran un total de 10 candidats. Es comprovarà
l’acompliment dels requisits de la convocatòria i l’especialitat. Amb les persones
que compleixin amb tots els requisits es seleccionaran mitjançant una bateria de
tests psicotècnics un total de 1 titular i reserves.
1 plaça Tècnic Mig Enginyeria de l’Energia, (12 mesos):
Mitjançant sorteig, es trauran un total de 10 candidats. Es comprovarà
l’acompliment dels requisits de la convocatòria i l’especialitat. Amb les persones
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que compleixin amb tots els requisits es seleccionaran mitjançant una bateria de
tests psicotècnics un total de 1 titular i reserves.
1 plaça Tècnic superior en Arquitectura, (12 mesos):
Mitjançant sorteig, es trauran un total de 10 candidats. Es comprovarà
l’acompliment dels requisits de la convocatòria i l’especialitat. Amb les persones
que compleixin amb tots els requisits es seleccionaran mitjançant una bateria de
tests psicotècnics un total de 1 titular i reserves.
1 plaça Delineant -projectista (12 mesos):
Mitjançant sorteig, es trauran un total de 10 candidats. Es comprovarà
l’acompliment dels requisits de la convocatòria i l’especialitat. Amb les persones
que compleixin amb tots els requisits es seleccionaran mitjançant una bateria de
tests psicotècnics un total de 1 titular i reserves.
2 places Tècnic Mig Enginyeria tècnica (12 mesos):
Mitjançant sorteig, es trauran un total de 15 candidats. Es comprovarà
l’acompliment dels requisits de la convocatòria i l’especialitat. Amb les persones
que compleixin amb tots els requisits es seleccionaran mitjançant una bateria de
tests psicotècnics un total de 2 titulars i reserves.
1 plaça Tècnic/a Auxiliar Instal·lacions (12 mesos):
Mitjançant sorteig, es trauran un total de 10 candidats. Es comprovarà
l’acompliment dels requisits de la convocatòria i l’especialitat. Amb les persones
que compleixin amb tots els requisits es seleccionaran mitjançant una bateria de
tests psicotècnics un total de 1 titular i reserves.

Suport Pla intervenció integral per a la inserció de persones en Emergència Social
Suport Insert Dona (PLPO)
Suport Foment programes de formació- qualificació professional
Suport per al foment de la promoció de l’ocupació
5 PlacesTècnic/a Superior Acompanyament (1 a 18 meses i 4 a 12 mesos):
Mitjançant sorteig, es trauran un total de 30 candidats. Es comprovarà
l’acompliment dels requisits de la convocatòria i l’especialitat. Amb les persones
que compleixin amb tots els requisits es seleccionaran mitjançant una bateria de
tests psicotècnics un total de 5 titulars i reserves. La candidatura amb major
puntuació se l’assignarà el contracte de 18 mesos i els altres quatre puntuacions
següents se’ls assignaran els contractes de 12 mesos

1 Plaça Tècnic/a superior Dinamització comunitària- Xarxa Anadromes (12
mesos)
Mitjançant sorteig, es trauran un total de 10 candidats. Es comprovarà
l’acompliment dels requisits de la convocatòria i l’especialitat. Amb les persones
que compleixin amb tots els requisits es seleccionaran mitjançant una bateria de
tests psicotècnics un total de 1 titular i reserves.
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1 Plaça Tècnic/a superior Observatori de la Formació Professional (12 mesos)
Mitjançant sorteig, es trauran un total de 10 candidats. Es comprovarà
l’acompliment dels requisits de la convocatòria i l’especialitat. Amb les persones
que compleixin amb tots els requisits es seleccionaran mitjançant una bateria de
tests psicotècnics un total de 1 titular i reserves.

1 Plaça Tènic/a mig Tutorització i acompanyament (12 mesos)
Mitjançant sorteig, es trauran un total de 10 candidats. Es comprovarà
l’acompliment dels requisits de la convocatòria i l’especialitat. Amb les persones
que compleixin amb tots els requisits es seleccionaran mitjançant una bateria de
tests psicotècnics un total de 1 titular i reserves.
2 placesTècnic/a superior suport SIOL - ARF (12 mesos):
Mitjançant sorteig, es trauran un total de 15 candidats. Es comprovarà
l’acompliment dels requisits de la convocatòria i l’especialitat. Amb les persones
que compleixin amb tots els requisits es seleccionaran mitjançant una bateria de
tests psicotècnics un total de 2 titulars i reserves.
1 plaçaTècnic/a superior suport INTERMEDIACIÓ LABORAL (12 mesos):
Mitjançant sorteig, es trauran un total de 10 candidats. Es comprovarà
l’acompliment dels requisits de la convocatòria i l’especialitat. Amb les persones
que compleixin amb tots els requisits es seleccionaran mitjançant una bateria de
tests psicotècnics un total de 1 titular i reserves.

Suport a la coordinació i gestió de la segona convocatòria AMB
2 places Tècnic/a Superior suport gestió i coordinació de la convocatòria (18
mesos):
Mitjançant sorteig, es trauran un total de 15 candidats. Es comprovarà
l’acompliment dels requisits de la convocatòria i l’especialitat. Amb les persones
que compleixin amb tots els requisits es seleccionaran mitjançant una bateria de
tests psicotècnics un total de 2 titulars i reserves.
2 places Auxiliar administratiu suport gestió i coordinació de la convocatòria
(18 mesos):
Mitjançant sorteig, es trauran un total de 15 candidats. Es comprovarà
l’acompliment dels requisits de la convocatòria i l’especialitat. Amb les persones
que compleixin amb tots els requisits es seleccionaran mitjançant una bateria de
tests psicotècnics un total de 2 titulars i reserves.
1 plaça Tècnic/a auxiliar suport gestió i coordinació de la convocatòria (18
mesos):
Mitjançant sorteig, es trauran un total de 10 candidats. Es comprovarà
l’acompliment dels requisits de la convocatòria i l’especialitat. Amb les persones
que compleixin amb tots els requisits es seleccionaran mitjançant una bateria de
tests psicotècnics un total de 1 titular i reserves.
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El 19 de setembre de 2018 realitzarà el sorteig entre els inscrits en cadascuna de
les especialitats relacionades, per preseleccionar el nombre màxim de candidats que
s’indica en cada cas.
El mateix dia 19 de setembre de 2018 es publicarà la llista de les persones
preseleccionades mitjançant aquest sorteig.

Els dies 20, 21, 25 i 26 de setembre de 2018 les persones preseleccionades
mitjançant sorteig hauran de presentar la documentació mitjançant una instància en la
següent adreça:
Lloc: Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació. –
Ctra. del Mig 85-87. L’Hospitalet.
La recepció de la documentació es realitzarà en horari de 09:00hs a 14:00hs
QUI NO APORTI LA DOCUMENTACIÓ EN TEMPS I FORMA QUEDARÀ EXCLOS
DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

La documentació requerida serà la següent:
 Original i fotocopia de la titulació acadèmica requerida per al lloc de treball.
Únicament s’admetran el títol acadèmic o el document de pagament de Drets
d’expedició de títols acadèmics. Aquesta documentació no podrà tenir data
posterior al 26 de setembre de 2018.
En el supòsit de títols obtinguts a l’ estranger és necessari disposar de la
homologació del títol del corresponent ministeri.
 Original i fotocopia de la Inscripció a l’OTG
 Original i fotocòpia del DNI/NIE
 Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social
amb data posterior al 19 de setembre de 2018. Recordar que el tràmit per
sol·licitar la vida laboral dels treballadors/es es pot efectuar telemàticament a
l’adreça: https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos
 Original i fotocopia del certificat de discapacitat, si s’escau
 Currículum actualitzat indicant: formació reglada; formació complementària
amb nombre d’hores lectives; experiència professional amb dates d’inici i
finalització de cada contracte així com la categoria i les funcions
desenvolupades
 Només en el cas d’acreditar el requisit “Persones pertanyents a famílies amb
tots els seus membres a l’atur” s’haurà d’aportar un certificat d'empadronament
del sol·licitant i dels membres de la seva unitat familiar que hi conviuen; així
com qualsevol altra documentació que es consideri necessària per acreditar
l’acompliment d’aquest requisit.
Un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació, es durà a terme un
procés de veracitat i comprovació de l’acompliment de requisits de les persones preseleccionades quedant exclosos, en qualsevol moment, aquelles persones que no
compleixen amb els requisits d'accés.
El dia 01 d’octubre de 2018 es publicarà la Llista provisional de persones admeses i
les persones no admeses al procés de selecció.
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Els dies 02 i 03 d’octubre de 2018 es podran presentar les esmenes dels possibles
defectes de la documentació aportada mitjançant una instància en el Registre General
d’aquest Ajuntament.
En horari de 8:30 a
14:00 hores

C/ Girona, 10

El dia 10 d’octubre de 2018 es publicarà la llista definitiva de les persones
admeses i no admeses al procés de selecció. En aquest mateix anunci, les
persones seleccionades seran convocades per a la realització d’una bateria de
tests psicotècnics que tindrà lloc el 11 d’octubre de 2018.
La puntuació obtinguda en el psicotècnic ordena els aspirants dins de
l’especialitat i no te caràcter eliminatori.
El dia 18 d’octubre de 2018 es publicarà la llista provisional amb la puntuació
obtinguda per especialitats.
Els dies 19 i 22 d’octubre de 2018 es podran presentar les esmenes dels possibles
defectes mitjançant una instància en el Registre General d’aquest Ajuntament.

C/ Girona, 10

De dilluns a
divendres

De 8:30 a 14:00
hores

El 25 d’octubre de 2018 es publicarà la Llista definitiva de persones seleccionades
com a titulars i les seleccionades com a reserves.

Nota informativa: En el cas de produir-se un empat en la puntuació tant en les
posicions de titulars com de reserves es procedirà a seleccionar la persona que porti
més temps a l’atur segons consti en el Informe de Vida Laboral.
En el cas de no cobrir les places es procedirà a la realització d’un sorteig entre les
candidatures no preseleccionades mitjançant el primer sorteig i el procediment selectiu
serà el mateix.
En el moment de la contractació laboral es necessari continuar inscrit/a en l’Oficina de
Treball de la Generalitat com a demandant d’ocupació no ocupat.
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TAULA A
Actuació
Suport a les
tasques auxiliars
de gestió
administratives de
l’Ajuntament de
L’Hospitalet

Lloc de treball

Titulació requerida

Funcions

Auxiliar
administratiu
suport àrees

Estar en possessió del títol
acadèmic
de
batxillerat
elemental,
de
formació
professional de primer grau,
d'educació general bàsica, de
graduat
en
ensenyament
secundari obligatori (ESO), o
equivalent, o qualsevol altre
de nivell superior.

Tècnic/a Auxiliar
de gestió

Estar en possessió del títol
acadèmic del Cicle Formatiu de
Grau Superior de la Família
professional d’Administració i
Gestió o equivalent

- Realitzar tasques de suport
administratiu
bàsic
sobre
expedients físics o electrònics
- Donar informació bàsica i orientar
telefònicament i presencialment a la
ciutadania o al personal de la
Corporació Municipal, sobre l'òrgan
on presten servei.
1 Suport Unitat Ocupació
1 Suport Direcció serveis
1 Suport Seguretat, convivència i
civisme
-Gestionar i coordinar els processos
i les tasques del seu àmbit funcional
tècnic
-Documentar i tramitar la
informació que genera la seva
activitat, com també la que sigui
necessària per al seu funcionament
-Atendre, informar i assessorar les
persones vinculades a l’activitat que
desenvolupa, com també al públic
2 Suport gestió d’accions Negociat
Formació
1 Suport accions creació d’empreses
1 Suport Seguretat, convivència i
civisme

3

12 mesos

Salari brut
mensual
1.089,25 €

4

12 mesos

1.454,26 €

Contractes

Durada

Inici
contractació
Novembre

Novembre
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Actuació

Lloc de treball

Titulació requerida

Funcions

Contractes

Suport al servei
d’informàtica i
tecnologies de la
informació

Tècnic
Auxiliar
suport
Administració
Sistemes
Informàtics

Estar en possessió del títol
acadèmic del Cicle Formatiu de
Grau Superior Administració
de Sistemes Informàtics en
xarxes o equivalent

- Suport, dins l’àmbit de la
informàtica municipal, a usuaris.
Resolució
d’incidències
de
programari estàndard.
- Instal·lació de programari i
maquinari
amb
els
protocols
establerts.
- Suport a l’organització i logística
del departament d’Atenció als
Usuaris.

2

Suport a l’oficina
d’Atenció
Ciutadana

Tècnic/a Auxiliar
OAC

Estar en possessió del títol
acadèmic de Batxillerat,
Formació Professional de
segon grau o Cicle Formatiu
de Grau Superior o equivalent,
o qualsevol altre de nivell
superior.

-Atendre a la ciutadania, tant
personalment com telefònicament,
facilitant-li
informació
relativa
sobre: l'ajuntament, els serveis i la
gestió municipal i el municipi
-Rebre i examinar documents i
sol•licituds.
-Gestió i tramitació que suposi
actualització de base de dades
mitjançant la introducció d’altes,
baixes i modificacions, expedint els
corresponents
documents
acreditatius.
-Cercar i actualitzar les dades i
documentació
necessàries
per
l’atenció ciutadana.
-Tasques
administratives
de
caràcter general.
-Complir les normes i ordres
rebudes en matèria de prevenció de
riscos laborals així com en matèria
de protecció de dades de caràcter
personal.

7

12 mesos

Salari brut
mensual
1.454,26 €

Inici
contractació
Novembre

12 mesos

1.454,26 €

Novembre

Durada

11

Actuació

Lloc de treball

Manteniment
d’ocupació al
sector industrial
local (PLPO)

Tècnic/a superior
prospecció PLPO

Suport a la gestió
de subvencions a
emprenedors i
empreses

Tècnic/a superior
gestió subvenció
emprenedors
i
empreses AMB

Titulació requerida

Funcions

Estar en possessió del títol
acadèmic: Llicenciatura/Grau
universitari en la branca de
ciències socials i jurídiques i
Psicologia

Prospectar empreses del territori per
oferir-los suporten l’elaboració de Plans
personalitzats de Reposició.

Estar en possessió del títol
acadèmic: Llicenciatura/Grau
universitari de l'àmbit de les
ciències socials i jurídiques

- Difusió i comunicació del programa
de subvencions
- Resolució de possibles dubtes i
consultes d’empreses i persones
emprenedores
- Recepció i registre de les sol·licituds
de participació als programes de
subvencions
- Gestió de les sol·licituds: comprovació
de documentació aportada i requisits,
requeriments, informes de revocació,
etc.
- Arxiu i control dels expedients
- Contacte amb les empreses i
persones emprenedores per aportació
de documentació, resolució de dubtes,
etc.

3

12 mesos

Salari brut
mensual
1.676,40 €

1

18 mesos

1.676,40 €

Contractes

Durada

Inici
contractació
Novembre

Novembre

Oferir a les empreses que ho desitgin
un suport d’intermediació per a la
renovació de la plantilla.

12

Suport a
l’assessoria
jurídica

Tècnic/a superior
assessoria
jurídica

Estar en possessió del
títol acadèmic:
Llicenciatura/Grau
universitari en Dret

Col·laboració en tasques jurídiques relatives a
la sol·licitud, acceptació i gestió dels diversos
plans i programes de l’àrea de area i tasques
de suport jurídic general, com tramitació
d’expedients de gestió del demani públic i
procediments sancionadors, així com l’estudi i
modificació d’ordenances municipals, sota la
supervisió de l’Assessor de Projectes i
Programes de l’àrea.

1

12 mesos

Salari brut
mensual
1.676,40 €

Suport a la
Innovació Social

Tècnic/a superior
Innovació social
–projectes
de
ciutat

Estar en possessió del
títol acadèmic:
Llicenciatura/Grau
universitari en ciències
socials

-Gestió del cicle de projectes: Disseny,
Execució, Seguiment i Avaluació
-Creació i publicació de continguts per web i
altres plataformes on line.
-Utilització d’eines on line que faciliten
l’intercanvi de coneixement, motiven la
col·laboració i enforteixen la confiança mútua
entre els diferents agents.
-Generar
comunitats
basades
en
la
intel·ligència
col·lectiva
(multidisciplinar,
intergeneracional i en interessos comuns)
-Dinamitzar comunitats a travès de diferens
eines i estratègies col·laboratives.
-Activar procesos participatius a travès de les
TIC i de plataformes on line
-Accions de capacitació i acompanyament a
diferents agents en competències digitals,
xarxes socials, eines creatives audiovisuals.

1

12 mesos

1.676,40 €

Actuació

Lloc de treball

Tècnic/a superior
Innovació socialLlenguatge
audiovisual

Titulació requerida

Estar en possessió del
títol acadèmic:
Llicenciatura/Grau
universitari en
Comunicació Audiovisual

Funcions

Contractes

educatius que vulguin innovar a través d’eines
i canals audiovisuals.
-Dinamització de col·lectius en situació de
vulnerabilitat amb els que, a travès de les TIC,
es poden impulsar i desenvolupar activitats
creatives.
-Acompanyar a col·lectius i entitats, facilitant
eines per a processos de transformació de la
identitat digital amb accions diverses de
proximitat

Inici
contractació
Novembre

Novembre

13

1
-Gestió de projectes socials, comunitaris i

Durada

12 mesos

1.676,40 €

Novembre

-Activar procesos participatius a travès de les
TIC i de plataformes on line.
-Assistència tècnica en les activitats de l’Area
d’Innovació Social, principalment aquelles
pròpies de l’equipament Torre Barrina (centre
Municipal de Creació multimèdia)
-Formació i activitats d’aproximació i
capacitació de llenguatge audiovisual a
diferents col·lectius.
-Creació de continguts multimèdia per
publicar-los en diferents plataformes socials i
entorns web.
-Suport
tècnic
en
l’organització
d’esdeveniments propis de l’equipament, tant
a l’interior com a l’exterior.
-Realització i edició de material audiovisual
d’interès

14

Actuació

Lloc de treball

Titulació requerida

Funcions

Suport a les
accions de
comerç i mercats

Tècnic/a
superior Comerç
i mercats

Estar en possessió del títol
acadèmic: Llicenciatura/Grau
universitari en Sociologia;
Publicitat i relacions
publiques; Periodisme, Gestió
i administració pública o
Ciències polítiques i de
l’Administració

- Assessorar i donar suport tècnic en matèria de
promoció comercial, en l’àmbit de la unitat.
Realitzar assessorament en promoció comercial
a les associacions de comerciants, i donar
assessorament als comerços de la ciutat.
- Rebre, analitzar, informar o canalitzar les
consultes tècniques en l’àmbit de la seva gestió.
- Elaborar, executar i fer el seguiment dels
programes, projectes i actuacions que dins
l’àmbit de la seva especialitat li siguin
assignades. Fer propostes de millora en matèria
de promoció comercial, i desenvolupar accions
de planificació estratègica comercial.
- Realitzar estudis, informes tècnics i propostes
de resolució d’expedients en matèria de la seva
especialitat. Encarregar-se també de realitzar
memòries de les accions realitzades.
- Avaluar i presentar els resultats dels projectes i
actuacions realitzades al cap de la Unitat.

Contractes
2

Durada
12 mesos

Salari brut
mensual
1.676,40 €

Inici
contractació
Novembre

- Coordinar-se amb altres unitats municipals i
mantenir els contactes necessaris amb tercers
(empreses i altres institucions i organisme), per
a dur a terme les seves tasques, així com
participar en aquelles comissions per a les que
sigui assignat.
- Elaborar gràfics, estadístiques i indicadors que
permetin el seguiment de les activitats pròpies
de la seva especialitat.
- Proposar, tramitar i realitzar el seguiment de
les subvencions i convenis que es donin en el
seu àmbit d’actuació.
- Proposar recursos humans, materials i
econòmics per als projectes a executar.

15
Actuació
Suport al
desenvolupament
del biocluster de
bellvitge

Lloc de treball
Tècnic/a
superior
biocluster
bellvitge

Titulació requerida

Funcions

Estar en possessió del títol
acadèmic: Llicenciatura/Grau
universitari en

- Supervisar el desenvolupament del Pla Director
del Biocluster.
-Coordinar les accions orientades a la posada en
marxa del Biocluster derivades del Pla Director.
-Donar suport a la resta de socis en la definició
de projectes de dinamització del Clúster
-Detectar, contactar i donar suport a les visites a
realitzar per implicar altres agents i empreses al
biocluster.
-Realitzar recerques de vies de finançament pel
clúster
-Col·laborar en l’impuls de nous projectes entre
empreses i agents del clúster
-Suport a la definició dels principals processos
de governança i operació del Clúster.
-Referenciar bones pràctiques similars en la
gestió de bioclusters.
-Suport a la Direcció de l’Àrea en la Promoció del
Clúster

Administració
d’Empreses, Ciències
Polítiques i de
l’Administració, Dret o
Economia

Contractes
1

Durada
12 mesos

Salari brut
mensual
1.676,40 €

Inici
contractació
Novembre

Actuació

Lloc de treball

Suport direcció de
serveis de
desenvolupament
econòmic i
ocupació

Tècnic/a superior
suport
direcció
de serveis

Suport adequació
de
vivendes
socials en cessió
d’usdefruit SAREB
Suport a l’equip
tècnic
pel
seguiment
i
control
d’obres
financerament
sostenibles

Tècnic
mig
adequació
d’habitatges

Titulació requerida
Estar en possessió del títol
acadèmic: Llicenciatura/Grau
universitari en Administració
d’Empreses, Economia ,
Ciències Polítiques i de
l’Administració o Gestió i
Administració Pública

Estar en possessió del títol
acadèmic: Arquitectura
Tècnica i Edificació; Grau
d’Edificació; Enginyeria
d’edificació; Enginyeria d’obres
públiques

Funcions

Contractes

Asistencia a la direcció de serveis,
Seguiment dels Indicadors de
seguiment del PAM.
Elaboració dels mecanismes d’avaluació
dels programes i projectes
Suport al sistema de gestió de la
qualitat de l’Àrea.
Participació en projectes específics
impulsats per l’Àrea (Salut, Cultura,
Innovació Social, Atracció d’Inversions,
Turisme........
Coordinació interna amb altres seccions
/ unitats

1

Professional tutelat pels serveis tècnics
municipals per:
-Visitar cada una de les vivendes
objecte de la cessió , per valorar la
viabilitat
d’arranjament
de les
vivendes,. Fer valoracions econòmiques
relatives a les actuacions necessàries
per a l’obtenció de la cèdula
d’habitabilitat.
-Fer els seguiment de les obres,
preparar la documentació necessària a
nivell global , preparar contractes,,
inscripcions al registre... i tot allò
necessari per l´`es de la vivenda.
-Visitar les obres, fer el seguiment de
les obres amb la Direcció Facultativa,
fer els treballs previs de la certificació,
fer el seguiment de les incidències de
les obres i preparar els tràmits
administratius)

2

Durada
12 mesos

Salari brut
mensual
1.676,40 €

Inici
contractació
Novembre

16
12 mesos

1.572,31 €

Novembre

Actuació

Lloc de treball

Titulació requerida

Funcions

Contractes

Durada

Suport al
manteniment i
millora de l’EE dels
edificis i espais
públics

Tècnic superior
en Instal·lacions

Estar en possessió del títol
acadèmic: Enginyeria
Electrònica Industrial i
Automàtica; Enginyeria
Electrònica de
Telecomunicació; Enginyeria
Elèctrica, Enginyeria en
Tecnologies Industrials

Professional tutelat pels tècnics
municipals, la seva tasca consistirà en
visitar les obres, fer el seguiment de
les obres amb la Direcció Facultativa,
fer els treballs previs de la certificació,
fer el seguiment de les incidències de
les obres i preparar els tràmits
administratius

2

12 mesos

Tècnic
Auxiliar
programació
informàtica

Estar en possessió del títol
acadèmic: Cicle Formatiu de
Grau Superior en
Desenvolupament
d'Aplicacions Multiplataforma
o en Desenvolupament
d'Aplicacions Web o equivalent

Professional tutelat pels tècnics
municipals, la seva tasca consistirà
implementar l’inventari dels punts de
llum de la ciutat, de l’arbrat viari (entre
d’altres), i programar partint de
sistemes d’informació geogràfica una
aplicació via web pels seguiment de
la gestió de les contrates municipals,
en particular de les de manteniment de
l’espai púbic

1

12 mesos

Salari brut
mensual
1.676,40 €

1.454,26€

Inici
contractació
Novembre

Novembre

17

Actuació
Suport al
manteniment i
millora de l’EE dels
edificis i espais
públics

Lloc de treball
Tècnic
Enginyeria
l’energia

mig
de

Tècnic superior
en arquitectura

Titulació requerida

Funcions

Contractes

Durada

Estar en possessió del títol
acadèmic: Arquitectura
Tècnica i Edificació;
Enginyeria civil; Enginyeria
d’obres públiques; Enginyeria
industrial

Professional tutelat pels tècnics
municipals, la seva tasca consistirà en
visitar les escoles adherides al
programa i als equipaments per tal
d’ajudar a elaborar la estratègia i ferne el seguiment.

1

12 mesos

Estar en possessió del títol
acadèmic: Grau en
Arquitectura

Professional tutelat pels tècnics
municipals, la seva tasca consistirà en
recopilar tota la informació gràfica dels
30 edificis, recopilació de les obres i
actuacions
realitzades
en
els
mateixos, comprovació i situ ,
aixecament dels plànols d’arquitectura
i esquema bàsic e les instal·lacions i
comprovació de l’inventàri en temes de
maquinari i altres

1

12 mesos

Salari brut
mensual
1.572,31 €

1.676,40 €

Inici
contractació
Novembre

Novembre

18

Actuació
Suport al
manteniment i
millora de l’EE dels
edificis i espais
públics

Lloc de treball
Delineant
projectista

Tècnic mig
Enginyeria
tècnica

en

Titulació requerida

Funcions

Estar en possessió dels títols oficials
que habiliten l'exercici de la professió
de delineant/projectista:
Especialitat Construcció:
Mestre Industrial Branca Delineació
(construcció e industrial).
Tècnic Especialista en Edificis i Obres
(delineació).
Tècnic Especialista en Edificis i
Urbanisme (delineació).
Tècnic Especialista en Disseny
d'Interiors (delineació).
Tècnic Superior en desenvolupament i
Aplicació de Projectes de Construcció.
Tècnic Superior en desenvolupament
de Projectes Urbanístics i Operacions
Topogràfiques.
Tècnis Superior en Projectes
d'Edificació.
Tècnic Superior en Projectes d'Obra
Civil.

Actualització dels plànols dels
diferents edificis i locals municipals

Estar en possessió del títol
acadèmic: Grau en Ciències
Ambientals; Enginyeria elèctrica;
Enginyeria electrònica industrial i
automàtica; Enginyeria mecànica

Professional tutelat pels tècnics
municipals,
la
seva
tasca
consistirà en visitar les obres, fer
el seguiment de les obres amb la
Direcció Facultativa,
fer els
treballs previs de la certificació, fer
el seguiment de les incidències de
les obres i preparar els tràmits
administratius
Professional tutelat pels tècnics
municipals,
la
seva
tasca
consistirà en visitar
escoles,
comerços, fer el seguiment del
pesatge de l’orgànica per proposar
i donar suport al servei tècnic en
una nova recollida selectiva

Contractes
1

Durada
12 mesos

Salari brut
mensual
1.459,40 €

Inici
contractació
Novembre

19

2

12

1.572,31 €

Novembre

Actuació
Suport al
manteniment i
millora de l’EE dels
edificis i espais
públics

Lloc de treball
Tècnic Auxiliar
Instal·lacions

Titulació requerida

Funcions

Estar en possessió del títol
acadèmic: Cicle formatiu de grau
superior en les famílies
professionals de:
Instal·lació i
manteniment
Electricitat i electrònica

Professional tutelat pels tècnics
municipals,
la
seva
tasca
consistirà en recopilar tota la
informació gràfica dels 30 edificis,
recopilació de les obres i
actuacions realitzades en els
mateixos, comprovació i situ ,
aixecament
dels
plànols
d’arquitectura i esquema bàsic e
les instal·lacions i comprovació de
l’inventàri en temes de maquinari i
altres

Contractes
1

Durada
12

Salari brut
mensual
1.454,26€

Inici
contractació
Novembre

20
Actuació

Lloc de treball

Titulació requerida

Suport Pla
intervenció
integral per a la
inserció de
persones en
Emergència Social
Suport Insert
Dona (PLPO)
Suport Foment
programes de
formacióqualificació
professional
(coord. Pràctiques
i inserció laboral)
Suport per al
foment de la
promoció de

Tècnic superior
Acompanyament

Estar en possessió del títol
acadèmic: Llicenciatura o
Grau universitari en
Psicologia, Psicopedagogia
o Pedagogia

Funcions
- Implementar i coordinar els instruments
de seguiment, control i avaluació dels
resultats.
- Acompanyament laboral i emocional de
les persones contractades en l'actuació
- Anàlisi de l'ocupabilitat i balanç de
competències amb la finalitat de definir
l'objectiu professional de les persones
contractades.
-Disseny d’un itinerari personalitzat i
pactat amb el usuari per tal de dur a
terme les diverses estratègies en matèria
sociolaboral
-Coordinació d’accions realitzades per
diverses entitats
-Formació en habilitats laborals i formació
transversal
-Incorporar la transversalitat de gènere a
tot el projecte
-Elaboració d’un diagnòstic competencial i
ocupacional de la persona usuària

Contractes
5

Durada
1 a 18
mesos
4 a 12
mesos

Salari brut
mensual
1.676,40 €

Inici
contractació
Novembre

-Seguiment del pressupost del projecte
-Gestió de formació externa
-Organització d’accions i esdeveniments
relacionats amb el projecte amb empreses
i entitat.
-Planificació i disseny d’actuacions en
matèria d’ocupació (sessions d’informació i
orientació individual i/o grupals )
-Articular les actuacions de pràctiques i
inserció laboral que es fan en diferents
programes de formació i ocupació,
desenvolupar una metodologia compartida
i impulsar la relació i col•laboració amb
empreses del territori.

l’ocupació

Actuació

Lloc de treball

Titulació requerida

Funcions

Suport Pla
intervenció
integral per a la
inserció de
persones en
Emergència Social
Suport Insert
Dona (PLPO)
Suport Foment
programes de
formacióqualificació
professional
(coord. Pràctiques

Tècnic superior
Dinamització
comunitàriaXarxa Anadromes

Estar en possessió del títol
de graduat o llicenciat
universitari en Psicologia,
Pedagogia,
Psicopedagogia, Ciències
del treball, Sociologia,
Ciències Polítiques i de
Administració, Ciències
socials, Gestió i
Administració Pública o
Relacions laborals.

L’objectiu del projecte es articular
actuacions
que
desenvolupin
conjuntament la inserció sociolaboral i la
col·laboració
social
amb
projecció
comunitària, actuant preferentment amb
les entitats de la Xarxa Anadromes però,
també, amb d’altres agents.
- Dissenyar actuacions que afavoreixin la
col·laboració
social
i
la
inserció
sociolaboral.
- Donar suport tècnic a la Xarxa
Anadromes
- Gestió documental
- Seguiment i avaluació de resultats

Contractes
1

Durada
12 mesos

Salari brut
mensual
1.676,40 €

Inici
contractació
Novembre
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i inserció laboral)
Suport per al
foment de la
promoció de
l’ocupació

Tècnic superior
Observatori de la
Formació
Professional

Estar en possessió del títol
de graduat o llicenciat
universitari en Estadística,
Geografia, Sociologia,
Ciències Polítiques i de
l’Administració ,Ciències
Socials

- Actualització periòdica de l’oferta
formativa de la ciutat i publicació de la
Guia-web de la Formació Professional de
L’Hospitalet.
- Anàlisi de l’oferta formativa i dels
resultats: matriculacions, grau d’inserció
de
l’alumnat,
índex
d’assoliment,
abandonament i fracàs. Elaboració de
gràfics, taules i informes.
- Elaboració de diagnosis i suport a la
planificació de nous projectes.
- Gestió documental.
- Treball compartit amb d’altres recursos
per a l’anàlisi del mercat de treball i la
realitat socioeconòmica de la ciutat i el seu
entorn.
- Coordinació i participació amb d’altres
serveis i xarxes relacionades amb la FP

1

12 mesos

1.676,40 €

Novembre

22

Actuació

Lloc de treball

Titulació requerida

Funcions

Suport Pla
intervenció
integral per a la
inserció de
persones en
Emergència Social
Suport Insert
Dona (PLPO)
Suport Foment
programes de
formacióqualificació
professional

Tècnic
Mig
Tutorització
i
acompanyament

Estar en possessió del títol
de graduat , llicenciat o
diplomat universitari en:
Psicologia, Pedagogia,
Psicopedagogia o
Educació Social

- Tutories individuals i grupals
- Organització i desenvolupament
d’activitats (tallers, visites, etc.)
- Intervenció i mediació en la
resolució de conflictes
- Gestió documental
- Seguiment i avaluació de
resultats

Contractes
1

Durada
12 mesos

Salari brut
mensual
1.572,31 €

Inici
contractació
Novembre

(coord. Pràctiques
i inserció laboral)
Suport per al
foment de la
promoció de
l’ocupació
Tècnic superior
suport SIOL- ARF

Estar en possessió del títol
de graduat o llicenciat
universitari en Psicologia,
Pedagogia,
Psicopedagogia ; Educació
Social; Relacions laborals;
Ciències del treball

Garantir l'accessibilitat als serveis
d'informació i orientació, com a garantia
de la Igualtat d’oportunitats i la cohesió
social del territori a persones aturades.
Afavorir
l’accés de les persones
desocupades
al
mercat
laboral
desenvolupant mesures amb la finalitat de
poder incidir en la seva ocupabilitat i
inclusió social.
Potenciar l'autonomia de les persones
en el procés de recerca de feina
mitjançant el desenvolupament de les
capacitats i habilitats personals.

2

12 mesos

1.676,40 €

Novembre
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Actuació

Lloc de treball

Titulació requerida

Funcions

Suport Pla
intervenció
integral per a la
inserció de
persones en
Emergència Social
Suport Insert
Dona (PLPO)
Suport Foment
programes de
formacióqualificació
professional
(coord. Pràctiques
i inserció laboral)
Suport per al
foment de la
promoció de
l’ocupació

Tècnic superior
suport
Intermediació
Laboral

Estar en possessió del títol
de graduat o llicenciat
universitari en: Psicologia,
Relacions laborals;
Ciències del treball

Prestació contínua del servei a la població
aturada i a les empreses que busquen
candidats per cobrir llocs de treball
vacants.

Contractes
1

Durada
12 mesos

Salari brut
mensual
1.572,31 €

Inici
contractació
Novembre
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Contractes

Durada

Salari brut
mensual

Inici
contractació

Actuació

Lloc de treball

Titulació requerida

Funcions

Suport a la
coordinació i
gestió de la
segona
convocatòria AMB

Tècnic superior
suport gestió i
coordinació de la
convocatòria

Estar en possessió del títol
de graduat o llicenciat
universitari en Psicologia,
Pedagogia,
Psicopedagogia ; Educació
Social; Relacions laborals;
Ciències del treball ; Dret

-Suport tècnic per a la Coordinació i
seguiment de les actuacions i del total
de les persones contractades objecte
d’aquesta convocatòria

2

18 mesos

1.676,40 €

Novembre

Auxiliar
administratiu
suport gestió i
coordinació de la
convocatòria

Estar en possessió del títol
acadèmic de batxillerat
elemental, de formació
professional de primer
grau, d'educació general
bàsica, de graduat en
ensenyament secundari
obligatori (ESO), o
equivalent, o qualsevol
altre de nivell superior.

- Realitzar tasques de suport
administratiu bàsic sobre expedients
físics o electrònics corresponents a la
convocatòria de l’AMB
- Donar informació bàsica i orientar
telefònicament i presencialment a la
ciutadania o al personal de la
Corporació Municipal, sobre l'òrgan on
presten servei.

2

18 mesos

1.089,25 €

Novembre

-Planificació i disseny d’actuacions en
matèria d’ocupació (sessions d’informació i
orientació individual i/o grupals )
-Potenciar l'autonomia de les persones
contractades en la convocatòria en el
procés de recerca de feina mitjançant el
desenvolupament de
les capacitats i
habilitats personals.
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Actuació

Lloc de treball

Titulació requerida

Suport Pla
intervenció
integral per a la
inserció de
persones en
Emergència Social
Suport Insert
Dona (PLPO)
Suport Foment
programes de
formacióqualificació
professional
(coord. Pràctiques
i inserció laboral)
Suport per al
foment de la
promoció de
l’ocupació

Tècnic
auxiliar
suport gestió i
coordinació de la
convocatòria

Estar en possessió del títol
acadèmic del Cicle
Formatiu de Grau Superior
de la Família professional
d’Administració i Gestió o
equivalent

Funcions

Contractes
1

-

-

-

-

-

Tramitació de factures mitjançant un
aplicatiu informàtic específic, dintre
d’un context de comptabilitat
pressupostaria que comporta la
gestió econòmica de diversos
programes pressupostaris i de
subprogrames finançats amb
subvencions.
Comprovació de l’adequació de les
despeses a realitzar, tant a la
normativa comptable com a la
reguladora de les subvencions.
Seguiment de procediments de
contractació administrativa.
Col·laboració en justificacions
econòmiques de subvencions
atorgades per a l’execució de
programes
Col·laboració i suport a la gestió
administrativa de recursos humans:
contractes i tramitacions a la
Seguretat Social, revisions mèdiques,
preavisos per finalització de
contractes, etc...
Realització de tasques de caràcter
administratiu especialitzades.

Durada
18 mesos

Salari brut
mensual
1.454,26 €

Inici
contractació
Novembre
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NOTA INFORMATIVA:
a) S’informa que, de conformitat amb la normativa aplicable, la inexactitud, falsedat u
omissió de qualsevol dada aportada per la persona participant en el procés de
selecció per participar en aquesta convocatòria ocasionarà la seva exclusió d’aquest
procés selectiu. El mateix efecte ocasionarà l’ incompliment dels requisits exigits a
l’esmentat procés de selecció. L’exclusió tindrà efectes immediats al moment en què
es tingui constància de la inexactitud, falsedat, omissió de qualsevol dada i/o l’
incompliment dels requisits.
b) L’Ajuntament de L’Hospitalet, mitjançant la gestió de l’Àrea de Coordinació,
Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, no assoleix cap tipus de
responsabilitat pels possibles efectes que l’acceptació i signatura del contracte pugui
ocasionar en el treballador, en relació a la possible percepció per aquest de qualsevol
tipus de prestació.
c)Aquest Ajuntament, en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades
personals que facilitin els/les aspirants amb les seves sol·licituds, així com per la
presentació d’altra documentació que puguin aportar, i, en el seu cas, les que es
puguin generar com a conseqüència de la seva participació en aquest procés selectiu,
seran emmagatzemades en un fitxer de l’Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació amb domicili Carretera del Mig 85-87, 08907.
L’Hospitalet de Llobregat. Els/les interessats/des podran exercir els següents drets
(regulats pels arts. 5 i 6 LOPD): accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la
informació subministrada abans esmentada. L’exercici d’aquests drets es podrà
efectuar personalment davant de la Secció de Programes de Formació i Ocupació o
correu electrònic dirigit a aquesta (Ctra. del Mig, 85-87, seccioformacio@l-h.cat).

L’Hospitalet de Llobregat, 19 de juliol de 2018.
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