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DESCRIPCIÓ DEL 
PROGRAMA 

Contractació laboral durant 12 mesos de 11 persones menors de 30 anys en situació d’atur, amb 
l’objectiu de millorar  la seva ocupabilitat, amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de 
l’experiència laboral. 
És una acció emmarcada dins del Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020 de la 
Diputació de Barcelona. 

ACCIONS 

Accions d’experiència laboral 
Contractació laboral de 11 joves en situació d’atur, preferentment sense experiència laboral per realitzar 
funcions  relacionades amb la seva formació. L’objectiu d’aquesta acció és potenciar, donar valor i impulsar 
als joves per que puguin adquirir les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral.  

NOMBRE PLACES 
11 places: 4 Tècnics/-ques d’ocupació i/ inserció laboral, 1 Tècnic/-a prevenció de riscos laborals,  2 
Administratius/-ves, 1 Tècnic/-a Administració general, 1 Tècnic-/a per a justificacions econòmiques, 1 
tècnic/-a de comunicació digital i 1 Dissenyador/-a gràfic. (veure document adjunt) 

DURADA 12  mesos.  

REQUISITS DEL 
PARTICIPANT 

� Estar en possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau superior o títol oficialment 
reconegut com a equivalents, que habiliti per a l'exercici professional d’un dels llocs de treball oferts. 

� Persones menors de 30 anys. 
� Persones en situació d’atur inscrites com demandants d’ocupació no ocupats (DONO) en el Servei 

Públic d’ Ocupació de Catalunya en el moment de la recollida de la sol·licitud. 

CRITERIS DE 
VALORACIÓ 

� Expedient acadèmic (qualificacions/notes) de la titulació acadèmica requerida pel lloc de treball. 
� Alta motivació i moltes ganes de començar a posar en pràctica els coneixements assolits. 
� Realització d’accions formatives pròpies de l’especialitat del lloc de treball. 
� Persones amb situació acreditada de discapacitat, sempre i quan es disposi de la capacitat física i 

psíquica per a l’exercici de les funcions de les places convocades. 
� Persones menors de 25 anys. 
� Membres de famílies monoparentals (amb certificat). 
� Persones que acreditin una situació d’atur de més de 12 mesos (aturats de llarga durada). 
� Membres de famílies beneficiàries de la Renda Garantida de la Ciutadania – RGC. 
� Dones víctimes de violència de gènere. 
� Persones d’altres col·lectius a valoració dels serveis socials municipals (informe de serveis Socials 

acreditant la situació d’especial vulnerabilitat). 
� Persones que no hagin estat contractades en plans d’ocupació i/o programes de treball i formació. 
� Prioritàriament persones residents en el municipi de Badalona. 

INSCRIPCIÓ 

Data de lliurament de sol·licituds d’inscripció: del 5 al 7 de juny de 2019. Horari: 9.00 a 14.00 hores a 
l’IMPO CAN BOSCÀ (C/Nova Cançó,1 Badalona). 
Per tal de lliurar la sol·licitud d’inscripció las persones interessades hauran d’aportar la documentació que 
acredita els requisits del participant (DNI / NIE; fotocòpia de la titulació i tarja de demanda d’ocupació). 

DOCUMENTACIÓ 
A APORTAR 

 

� Original i fotocòpia DNI / NIE vigent.  
� Fotocopia demanda de ocupació/ targeta d’atur vigent 

(dardo) 
� Fotocòpia  de l’informe de la vida laboral (data no 

superior a 1 mes de la sol·licitud de inscripció). 
(www.sede.seg-social.gob.es) 

� Currículum Vitae actualizat (indicar lloc de 
treball ocupat, funcions, temps treballant i 
nom de l’empresa ) 

� Fotocòpia  de la titulació acadèmica que 
acrediti el nivell formatiu finalitzat (reglat). 

 

ALTRA 
DOCUMENTACIÓ 

ADDICIONAL 

En cas de que es disposi, es pot aportar la següent documentació: 

� Informe dels serveis socials municipals que acrediti la 
situació de risc d’exclusió social. 

� Certificat de nivell de llegua catalana, en cas de tenir-
la.  

� Fotocòpia de cursos de l’especialitat que es presenta. 

� Fotocòpia del carnet de família 
monoparental. 

� Fotocòpia del certificat oficial de discapacitat. 
� Fotocòpia d’altres documents acreditatius 

dels criteris de valoració 

PROCÉS DE 
SELECCIÓ 

El procés de selecció es realitzarà entre el 11 i 13 de juny de 2019. Es realitzarà un barem de les persones 
candidates per puntuació i per lloc de treball/perfil, quedant seleccionades les que obtinguin més puntuació 
de la suma dels factors professionals i sòcio-laborals. Cada candidatura té assignada un número 
d’inscripció. En el cas que hi hagi més d’un aspirant per plaça amb la mateixa puntuació es procedirà a 
realitzar un sorteig, del que sortirà el número de tall. A partir del número de tall es seleccionaran, 
correlativament, les candidatures pels llocs de treball fins el número de places a cobrir. 

RELACIÓ DE 
PERSONES 

SELECCIONADES 

Data de publicació de la relació de treballadors / -res seleccionats i suplents:  20 i 21 de juny de 2019 
Lloc de publicació: 2 centres de l'IMPO (Can Boscà i Sant Roc) i web IMPO. 
El número de suplents variarà en funció del número de places de cada lloc de treball i del nombre de 
candidats per plaça.  

 


