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

-PEONS D’OFICIS I ENCARREGATSResta 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

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 (veure taula adjunta)

 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
Pla d’Ocupació: Suport adequació habitatges socials en cessió d’us de la
SAREB
Llocs de treball

Actuació

2 Peó d’Obra

2 Peó Pintura

2 Peó
Soldadura/Manye
ria

2 Peó
Instal·lacions
elèctriques

Suport
adequació
vivendes
socials en
cessió d’us
de la
SAREB

Funcions
Treballs bàsics de
construcció, com alçat i
reparació de murs,
parets i tàpies,
col·locació de cobertes i
canalitzacions de fluids
sense pressió, obertura
de rases, ompliment i
anivellat d'encofrats amb
formigó, preparació de
ciment i altres tasques
de tipus similar
Preparació, protecció i
decoració de superfícies
interiors i exteriors, com
ara fusta, obra,
maçoneria, àrees de
guix, blanquinoses,
ciment, estuc i metall
Soldadura de peces de
metall en diferents
posicions, d'acord al que
estigui establert en el
disseny, així com el
manteniment o
reparació de metall
Realització instal·lacions
elèctriques en habitatges
i naus industrials, així
com realitzar
reparacions i
manteniment.

2 Peó Fontaneria

Reparacions Aigua, Gas,
i Electricitat

2 Encarregat

Enllaç entre la direcció i
els treballadors.
Coordinació i control
grups en aspectes com,
compliment de terminis,
control de costos,
control maquinària i
estris...

Durad
a

Salari
brut
mensual

Inici
contractació

12
mesos

1.056,00€

Novembre 2018
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1.056,00€
12
mesos

Novembre 2018

1.056,00€
12
mesos

Novembre 2018

1.056,00€
12
mesos
12
mesos

Novembre 2018
1.056,00€

Novembre 2018

1.533,69€
12
mesos

Novembre 2018

El 19 de setembre de 2018 es realitzarà un sorteig entre els inscrits en cadascuna de
les especialitats relacionades, per preseleccionar un màxim de 15 persones per a
cadascuna d'aquestes especialitats.
El mateix día 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 instancia 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 a la seva valoració.
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 Formació complementaria a valorar
 Documents que acrediten experiència laboral en les diverses especialitats -Peó
d’obra; Peó pintura; Peó manyeria-soldadura; Peó instal·lacions elèctriques;
Peó fontaneria; Encarregat: mitjançant certificats d’empresa; contractes
laborals, nòmines.
En el cas de persones donades d’alta en el Règim Especial de Treballadors
Autònoms,
per tal d’acreditar l’ experiència professional en l’especialitat
sol·licitada , es podrà presentar: factures ; el model TA- 0521 de la Seguretat
Social. Aquesta documentació ha d’estar relacionada amb l’especialitat
sol·licitada.
Recordar que el tràmit per sol·licitar TA-0521 /es es pot efectuar telemàticament
a l’adreça: https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos
 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
 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.
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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.
Amb les persones que compleixin amb tots els requisits es procedirà a valorar el
mèrits al·legats i acreditats. Els criteris de valoració seran els establerts en la Taula A.
Amb la puntuació obtinguda segons aquests criteris es seleccionaran un total de 2
titulars i reserves per cadascuna de les especialitats.
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.
El dia 08 d’octubre de 2018 es publicarà la Llista provisional de persones
seleccionades amb la puntuació obtinguda i les persones no admeses al procés de
selecció.
Els dies 09 i 10 d’octubre de 2018 es podran presentar les esmenes dels possibles
defectes mitjançant una instància en el Registre General d’aquest Ajuntament.
L’esmena dels possibles defectes de la documentació aportada 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

El 22 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 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

CRITERIS VALORACIÓ

Lloc de treball

Formació
reglada

Peó d’obra

Peó
Instal·lacio
ns
elèctriques

Acreditar
estar en
possessió
del títol de
Formació
professional
Grau
superior de
la
Família
Professional
d’Edificació i
Obra
Civil o
equivalent
Acreditar
estar en
possessió
del títol de
Formació
professional
Grau
mig de la
Família
Professional
d’Edificació i
Obra
Civil
o
equivalent
Acreditar
estar en
possessió
del títol:
Formació
professional
Grau
superior de
la
Família
Professional
d’Electricitat i
electrònica o
equivalent
Acreditar
estar en
possessió
del títol:
Formació
professional
Grau
mig de la
Família
Professional
d’Electricitat i
electrònica o
equivalent

Puntuaci
ó
Fins un
màxim de
2 punts

2 punts

1 punt

2 punts

1 punt

CRITERIS VALORACIÓ

CRITERIS VALORACIÓ

Experiència

Puntuaci

Formació

professiona

ó

complementàri

l
Acreditar
experiència
com a Peó
paleta.
S’ haurà
d’acreditar
mitjançant
els
documents
en el que
consti
:temps de
serveis
prestats,
tipus de
relació
laboral o
professional,
categoria
professional
i funcions
realitzades.

Acreditar
experiència
com a Peó
instal·lacion
s
elèctriques.
S’ haurà
d’acreditar
mitjançant
els
documents
en el que
consti
:temps de
serveis
prestats,
tipus de
relació
laboral o
professional,
categoria
professional
i funcions
realitzades.

Puntuació

Puntuaci
ó Total

a
0.005

Acreditar

0.02

punts per

formació

cada

cada

complementària

acreditada fins

acreditat

en

un màxim d’un

fins

un

l’Edificació,

màxim de

Construcció

7 punts

Obra civil així

dia

l’àmbit

de

per

a

10

hora

punt

6

i

com PRL

0.005

Acreditar

0.02

punts per

formació

cada

cada

dia

per

a
hora

complementària

acreditada fins

acreditat

en l’àmbit de les

un màxim d’un

fins

Instal·lacions

punt

un

màxim de

elèctriques

7 punts

com PRL

així
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CRITERIS VALORACIÓ
Lloc de treball

Formació
reglada

Puntuació
Fins

un

CRITERIS VALORACIÓ

CRITERIS VALORACIÓ

Experiència

Formació

Puntuació

professional

Puntuació

complementària

Puntuació
Total

màxim de
2 punts

Peó
manyeria/so
ldadura

Peo pintura

Acreditar
estar en
possessió del
títol:
Formació
professional
Grau
superior de
l’especialitat
de
construccions
metàl·liques
o equivalent
Acreditar
estar en
possessió del
títol:
Formació
professional
Grau
mig de l
l’especialitat
Soldadura i
Caldereria o
equivalent
Acreditar
estar en
possessió del
títol de
Formació
professional
Grau
superior de la
Família
Professional
d’Edificació i
Obra
Civil o
equivalent
Acreditar
estar en
possessió del
títol de
Formació
professional
Grau
mig de la
Família
Professional
d’Edificació i
Obra
Civil
o
equivalent

2 punts

1 punt

2 punts

1 punt

Acreditar
experiència
com a Peó
Manyeria/Sol
dadura
S’ haurà
d’acreditar
mitjançant
els
documents
en el que
consti :temps
de serveis
prestats,
tipus de
relació
laboral o
professional,
categoria
professional i
funcions
realitzades.

Acreditar
experiència
com a Peó
pintura.
S’ haurà
d’acreditar
mitjançant
els
documents
en el que
consti :temps
de serveis
prestats,
tipus de
relació
laboral o
professional,
categoria
professional i
funcions
realitzades.

0.005

Acreditar

0.02 per a cada

punts per

formació

hora acreditada

cada

complementària

fins un màxim

dia

acreditat

en

fins

Soldadura

un

l’àmbit

de

10

d’un punt

i

màxim de

construccions

7 punts

metàl·liques, així

7

com PRL

0.005

Acreditar

0.02 per a cada

punts per

formació

hora acreditada

cada

complementària

fins un màxim

acreditat

dia

en

d’un punt

fins

un

l’Edificació,

màxim de

Construcció

7 punts

Obra

l’àmbit

de

i
civil,

pintura així com
PRL
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CRITERIS VALORACIÓ
Lloc de treball

Formació
reglada

Puntuació
Fins

un

CRITERIS VALORACIÓ

CRITERIS VALORACIÓ

Experiència

Formació

Puntuació

professional

Puntuació

complementària

Puntuació
Total

màxim de
2 punts

Peó
Fontaneria

Acreditar
estar en
possessió del
títol:
Formació
professional
Grau
superior de la
Família
Professional
d’Energia i
Aigua o
equivalent
Acreditar
estar en
possessió del
títol de
Formació
professional
Grau
mig de la
Família
professional
d’energia
i
aigua
o
equivalent

2 punts

1 punt

Acreditar
experiència
com a Peó
Fontaneria.
S’ haurà
d’acreditar
mitjançant
els
documents
en el que
consti :temps
de serveis
prestats,
tipus de
relació
laboral o
professional,
categoria
professional i
funcions
realitzades.

0.005

Acreditar

0.02 per a cada

punts

per

formació

hora acreditada

cada

dia

complementària

fins un màxim

acreditat

en

d’un punt

fins

l’energia i aigua

un

màxim de
7 punts

l’àmbit

de

10

així com PRL
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CRITERIS VALORACIÓ
Lloc de treball

Formació
reglada

Puntuació
Fins

un

CRITERIS VALORACIÓ

CRITERIS VALORACIÓ

Experiència

Formació

Puntuació

professional

Puntuació

complementària

Puntuació
Total

màxim de
2 punts

Encarregat

Acreditar
estar en
possessió del
títol:
Formació
professional
Grau
superior de la
Família
Professional
d’Edificació i
Obra civil;
d’Electricitat i
electrònica;
d’Energia i
Aigua; de
l’especialitat
de
construccions
metàl·liques o
equivalent
Acreditar
estar en
possessió del
títol:
Formació
professional
Grau
mig de la
Família
Professional
d’Edificació i
Obra civil;
d’Electricitat i
electrònica;
d’Energia i
Aigua; de
l’especialitat
de Soldadura
i Caldereria o
equivalent

2 punts

1 punt

Acreditar
experiència
com a
Encarregat
en les
especialitats
de: Obra;
Instal·lacions
Elèctriques;
Manyeria/Sol
dadura;
Pintura ;
Fontaneria
S’ haurà
d’acreditar
mitjançant
els
documents
en el que
consti :temps
de serveis
prestats,
tipus de
relació
laboral o
professional,
categoria
professional i
funcions
realitzades.

0.005

Acreditar

0.02 per a cada

punts

per

formació

hora acreditada

cada

dia

complementària

fins un màxim

acreditat

en

fins

d’Edificació

un

l’àmbit

màxim de

Obra;

7 punts

Instal·lacions

9

Manyeria/Soldad
Pintura

;

energia i aigua
així com PRL

d’un punt

i

Elèctriques;

ura;
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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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