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ANUNCI 
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ  PER A L’ANY 2015 

ADREÇAT A PERSONES ATURADES,  DE 45 O MÉS ANYS, QUE HAGIN 
EXHAURIT LA PRESTACIÓ I/O SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ 

Aquest Programa està cofinançat en un 50% del Programa Operatiu 2014-2020 
del Fons Social Europeu. 

 

NOTA IMPORTANT 
La present convocatòria: 

a) Està regulada per l'Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, modificada per la Resolució 

EMO/1648/2015, de 17 de juliol. 

 

NOTA INFORMATIVA: 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 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 temporals immediats al 
moment en què es tingui constància de la inexactitud, falsedat, omissió de qualsevol 
dada i/o l’ incompliment dels requisits. 

 

- L’Ajuntament de L’Hospitalet, mitjançant la gestió de l’Àrea de Promoció Econòmica 
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 per incapacitat. 
 
- L’Ajuntament de L’Hospitalet, mitjançant la gestió de l’Àrea de Promoció Econòmica 
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. 

 

 
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 en data 
26 d’octubre de 2015. 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.  

 S’adreça únicament a aquelles persones que hagin exhaurit la 
prestació per desocupació i/o subsidi per desocupació sense nous 
drets a percebre’ls. 

 Les persones que no hagin percebut mai cap prestació per 
desocupació i/o subsidi no podran accedir a aquesta convocatòria. 

 Les persones aturades que, en el moment de l’oferta de treball, siguin 
perceptores del Pla Prepara, RAI o PAE, NO poden participar en el 
Programa. 

 Tenir permís de treball vigent. 

  Persones de 45 o mes anys en el moment de la sol·licitud. 

  Altres requisits: Els llocs de treball com a Auxiliar Administratiu; Paleta; 
Soldadura; Jardineria; Pintura i Fusteria han d’aportar documentació 
acreditativa que es troba en taula adjunta amb els  requisits obligatoris. 
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CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ: 

 

 Contracte per obra o servei de 6 mesos. L’inici de la contractació està 
prevista per a la segona quinzena del mes de novembre 2015. 

 

 Jornada laboral del 100%: 37h 30min setmanals. En horari de mati o tarda. 
 

 Realització d’accions formatives vinculades a certificats de professionalitat. 
 

 Demandant d’ocupació no ocupat. 
 

 
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 27 d’octubre de 2015 a partir de les 
09:00hs del matí i es tancarà el dia 29 d’octubre de 2015 a les 12:00hs (Per omplir 
el formulari cal una adreça de correu electrònic). 
 
 

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 29 d’octubre de 2015 de 09:00hs a 11:00hs: 
-Àrea de Promoció Econòmica 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 
12:00hs del dia 29 d’octubre de 2015. 

 
 
La llista provisional d’ inscrits a la convocatòria es farà pública el dia 30 d’octubre 
de 2015, amb el termini concedit als/les aspirants per esmenar els possibles defectes. 
  
La subsanació dels possibles defectes serà el dia 30 d’octubre de 2015 de 15:00hs 
fins les 18:00hs. A aquests efectes 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 la normativa de convocatòria, conforme als arts. 50 i 
71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i del procediment 
administratiu comú. 
 
El període de reclamació, es realitzarà mitjançant una instància a la següent adreça: 
 

Lloc: Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació – Ctra. del Mig 85-87. L’Hospitalet. 
La recepció de les instàncies tindrà lloc a partir de la publicació el mateix dia 30 
d’octubre de les 15:00hs fins les 18:00hs. 

 
 
Els aspirants que, dins del termini assenyalat, no esmenin l’exclusió o al·leguin 
l’omissió, seran definitivament exclosos del procés de selecció. 
El dia 02 de novembre de 2015 es publicarà la llista definitiva dels aspirants a la 
convocatòria. 
 
PROCÉS DE SELECCIÓ 

http://www.dinamitzaciolocallh.cat/
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Es procedirà a la realització d’un sorteig el dia 03 de novembre de 2015 per a 
seleccionar els 84 candidats/es per als diferents llocs de treball. A més, es trauran 336 
candidats/es més com a reserves (4 per cada lloc de treball) 

 
 

Procés d’assignació de quotes per a cada especialitat 

 
La distribució de les 84 places assignades a la present convocatòria de Plans 
d’Ocupació s’ha fet tenint en compte criteris de selecció que vénen donats per la 
pròpia convocatòria respecte a, per una banda, la igualtat de gènere, i per l’altra, a 
l’assignació a la franja d’edat de 45 o més anys.  
A més, per a la distribució de les quotes s’han tingut també en compte els 
percentatges de demanda que cadascuna de les especialitats en les diferents 
convocatòries segons el gènere dels demandants, atès que aquesta és força diferent 
entre homes i dones segons l’especialitat.  

 

 
Lloc de treball Homes Dones Total 

Especialistes en oficis 25 

Paleta 6   

Soldadura 3  

Pintura 4   

Fusteria 4  

Jardineria 6 2 

Especialistes en civisme 8 16 24 

Ordenances 
 

3 8 11 

Auxiliars administratius 8 16 24 

Total 42 42 84 

 
El 03 de novembre de 2015 es publicaran les llistes de les persones pre-
seleccionades com a titulars i reserves mitjançant el procediment del sorteig i 
s’indicarà el dia, hora i lloc així com la documentació a aportar per a la verificació de 
l’acompliment dels requisits. 
 
Ja que es tracta d’un procés selectiu amb tràmit d’urgència, donada la concurrència de 
l’interès públic de donar compliment als terminis ajustats previstos a la normativa de 
convocatòria, la comprovació de l’acompliment dels requisits per als diferents llocs de 
treball es farà únicament a aquelles persones que finalment siguin pre-seleccionades 
pel procediment de sorteig. En el cas d’incompliment de qualsevol requisit ocasionarà 
la seva exclusió d’aquest procés selectiu i el procediment de selecció i contractació 
s’efectuarà amb les persones reserves corresponents. 
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Les persones pre-seleccionades com a titulars i els números 1 i 2 de cada reserva 
hauran d’aportar la següent documentació en el següent ordre i en la següent adreça: 
 
PERSONES PRE-SELECCIONADES COM A TITULARS: 04 de novembre de 10:00 a 
12:00 
PERSONES PRE-SELECCIONADES EN 1ª i 2ª RESERVA: 05 de novembre de 10:00 
a 12:00 
LLOC: Carretera del Mig 85 -  Auditori 
 

QUI NO APORTI LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA, EN AQUEST TERMINI, NO 
PODRÀ FORMAR PART DEL PROCÉS DE SELECCIÓ. 

 
 Original i fotocòpia del DNI ó NIE. 

En cas de renovació del NIE, s’ha de presentar fotocòpia del resguard de 
renovació. 
En el cas de pèrdua/furt del DNI/NIE s’ha de presentar fotocopia de la denúncia 
tramitada, resguard i alguna documentació amb la foto de la persona (carnet 
conduir, passaport,..)  

 CV actualitzat. S’haurà de reflectir com a mínim: 
- Estudis finalitzats amb titulació. 
- Formació complementària, si s’escau. 
- Lloc de treball. 
- Funcions desenvolupades. 
- Temps treballat. 

 Fotocòpia de la vida laboral actualitzada 
 Fotocòpia de l’afiliació a la seguretat social 
 Fotocopia de l’OTG 
 Fotocòpia del certificat de discapacitat, si s’escau. 
 Fotocòpia de un compte bancari  on consti la persona com a titular  
 Original i fotocopia de la següent documentació: 

 

Lloc de treball REQUISITS OBLIGATORIS 

Auxiliar Administratiu  
 

Títol de graduat escolar o equivalent 

Paleta Experiència acreditada com a Paleta mitjançant  
 Certificats d’empresa on consti l’especialitat del lloc de 
treball i/o Contractes Laborals o Nòmines on consti 
igualment l’especialitat del lloc de treball, o formació 
acreditada de 50 o més hores en l’especialitat. 

Soldadura Experiència acreditada com a Soldador mitjançant 
Certificats d’empresa on consti l’especialitat del lloc de 
treball i/o Contractes Laborals o Nòmines on consti 
igualment l’especialitat del lloc de treball, o Formació 
acreditada de 50 o més hores en l’especialitat. 

Pintura Experiència acreditada com a Pintor mitjançant 
Certificats d’empresa on consti l’especialitat del lloc de 
treball i/o Contractes Laborals o Nòmines on consti 
igualment l’especialitat del lloc de treball, o Formació 
acreditada de 50 o més hores en l’especialitat. 

Jardineria Experiència acreditada  com a Jardiner mitjançant 
Certificats d’empresa on consti l’especialitat del lloc de 
treball i/o Contractes Laborals o Nòmines on consti 
igualment l’especialitat del lloc de treball, o Formació 
acreditada de 50 o més hores en l’especialitat. 

Fusteria Experiència acreditada com a Fuster mitjançant 
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Certificats d’empresa on consti l’especialitat del lloc de 
treball i/o Contractes Laborals o Nòmines on consti 
igualment l’especialitat del lloc de treball, o Formació 
acreditada de 50 o més hores en l’especialitat. 

 
 
 
 
LLOCS DE TREBALL A COBRIR: Es podrà formalitzar una única sol·licitud per a 
un únic lloc de treball 
 
 
 

PROJECTE 
LLOC DE 

TREBALL A 
COBRIR 

TITULACIÓ FUNCIONS 
SOU BRUT 
MENSUAL 

Suport i 
manteniment 
dels edificis 
municipals i 
d’instal·lacions 
a l’espai públic 
de L’Hospitalet 

2 Especialistes en 
oficis-pintura 

-- 
Execució de tasques: pintura 
paleta i soldadura. 

850,00 € 
6 Especialistes en 

oficis-paleta. 

3 Especialistes en 
oficis-soldadura 

Suport per a la 
millora i 
manteniment 
dels espais 
públics, jardins, 
mobiliari i 
façanes de la 
ciutat 
(Instal·lació i 
Manteniment) 

2 Especialistes en 
oficis-pintura 

-- 
Execució de tasques: pintura i 
fusteria. 
 

850,00 € 

4Especialistes en 
oficis-fusteria 

Suport per ala 
millora i 
manteniment 
dels espais 
públics, jardins, 
mobiliari i 
façanes de la 
ciutat (Seguretat 
i Medi Ambient) 

8Especialistes en 
jardineria. 

-- 

Execució de tasques de jardineria. 
 
Execució de tasques: neteja de 
publicitat, neteja de solars, 
arranjament de mobiliari urbà, 
manteniment en general 
 

850,00 € 

24 Especialistes 
en civisme. 

Suport a les 
tasques 
administratives 
en l’àmbit 
d’actuació de 
l’Ajuntament de 
L’Hospitalet 

 
24 

Auxiliars 
Administratius/ves 

Estar en 
possessió del 
títol de graduat 
escolar o 
equivalent 

Execució de tasques: suport en 
l’atenció de la informació al 
ciutadà/na; en el manteniment de la 
informació de les bases de dades; 
comprovació de dades; arxiu 

850,00 € 

Suport a la 
vigilància i 
consergeria dels 
edificis 
municipals i 
equipaments 
d’ús públic 

11 
Ordenances 

-- 
Execució de tasques: manteniment 
en general; preparació aules, control 
accessos. 

850,00 € 
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Nota informativa: Si es produeix una vacant en algun dels perfils convocats, tenint en 
compte les persones pre-seleccionades com a titulars i reserves, es buscaran 
persones donades d’alta a la Borsa de Treball municipal i/o inscrites a les Oficines de 
Treball de L’Hospitalet de Llobregat, que compleixin amb els següents requisits : 
 

- Estar en situació d’atur i inscrit a l’Oficina de Treball de L’Hospitalet de 
Llobregat corresponent com a demandant d’ocupació no ocupat. 

- Haver exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi per desocupació 
- No ser perceptora del Pla Prepara, RAI o PAE 
- Les persones que no hagin percebut mai cap prestació per desocupació i/o 

subsidi no podran accedir a aquesta convocatòria. 
- Tenir permís de treball vigent. 
-  Persones de 45 o mes anys en el moment de la sol·licitud. 

 
 
 
El que es comunica per a general coneixement, 
 
 
 
 
 
 
L’Hospitalet de Llobregat, 22 d’octubre  de 2015. 


