ANUNCI
A)Convocatòria del Programa complementari de foment de l’ocupació local,

del seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
PLA DE SUPORT A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA i OCUPACIÓ LOCAL
B) Convocatòria Programa complementari de suport a l'economia productiva
local. Línia de suport "Finançaments dels plans locals d'ocupació". Xarxa de
Governs locals 2012-2015.

CONDICIONS D’ACCÉS:
•
Estar en situació d’atur i inscrit/a a l’Oficina de Treball corresponent com a
demandant d’ocupació no ocupat amb data igual o anterior al 30 de maig
de 2015. Quedaran excloses les persones que no estiguin degudament
inscrites.
Aquest requisit serà comprovat per les Oficines de Treball de la Generalitat
de L’Hospitalet.
NOTA IMPORTANT:
És condició indispensable estar en situació d’atur i inscrit a l’Oficina
de Treball en el moment de la contractació.
•

Els llocs de treball com a ordenança estan adreçats a persones que en
el moment de la sol·licitud tinguin 45 anys o més.

•

Les persones aturades que, en el moment de la sol·licitud, siguin
perceptores de la prestació d’atur, del Subsidi, Pla Prepara o el RAI, podran
participar en el Programa.

•

Tenir permís de treball vigent.

•

En taula adjunta s’informa dels requisits, que s’hauran de complir com a
condició indispensable per a poder accedir a las contractacions.

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ:
•
•
•

L’inici de la contractació està prevista per a principis del mes de juliol de
2015. La finalització està prevista per a finals del mes de desembre de
2015.
Jornada laboral del 100%
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 02 de juny de 2015 a partir de les 00:00hs
del matí i es tancarà el dia 04 de juny de 2015 a les 13:00hs (Per omplir el formulari
cal un compte 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 4 de juny de 09:00hs a 12:00hs:
-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
13:00hs del dia 04 de juny de 2015.

Els dies 05 de juny i 08 de juny de 2015, s’haurà de portar la documentació
requerida per als els llocs de treballs següents:
Auxiliars Administratius
Tècnics Auxiliars (Informadors)
La resta de llocs de treball (ordenances) no cal presentar documentació.
TERMINI i LLOC DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
El 05 de juny (De 09:00h a 15:00h) i el 08 de juny de 2015 de 09.00 a 18:00h.
A l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació. Carretera del Mig 85-87. L’Hospitalet.
Consergeria
QUI NO APORTI LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA, EN AQUEST TERMINI, NO
PODRÀ FORMAR PART DEL PROCÉS DE SELECCIÓ.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es durà a terme un procés de
veracitat i comprovació de l’acompliment de requisits de les persones que formalitzin la
sol·licitud quedant exclosos, en qualsevol moment, aquelles persones que no
compleixen amb els requisits d'accés.
La llista provisional d’ admesos/es i d’ exclosos/es a la convocatòria es farà
pública el dia 16 de juny de 2015, amb el termini concedit als/les aspirants per
esmenar els possibles defectes.
La subsanació dels possibles defectes s’haurà de presentar el dia 17 de juny de 2015.
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 el dia 17 de juny de 09:00hs a 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 25 de juny de 2015 es publicarà la llista definitiva dels aspirants
admesos/es a la convocatòria.
PROCÉS DE SELECCIÓ
Es procedirà a la realització d’un sorteig el dia 26 de juny de 2015 per a seleccionar
els diferents llocs de treball de suport:
Convocatòria del Programa complementari de foment de l’ocupació local,
del seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.PLA DE SUPORT A LA REACTIVACIÓ
ECONÒMICA i OCUPACIÓ LOCAL.

LÍNIA A: SUPORT A L’OCUPACIÓ LOCAL: Un total de 15 candidats/es, a més
es trauran 15 candidats/es més com a reserves.
Lloc de treball

Total

REQUISITS
TITULACIÓ
ACADÈMICA OBLIGATÒRIA

SALARI
MENSUAL

Auxiliar
Administratiu
SUPORT ÀREES

9

Estar en possessió del títol 1.067,79€
de graduat escolar o
equivalent

Tècnic Auxiliar
(Informadors)

6

Estar en possessió del títol 1.425,60€
FP2, CFGS , Batxillerat o
equivalent

Total

15

BRUT

Convocatòria Programa complementari de suport a l'economia productiva local.
Línia de suport "Finançaments dels plans locals d'ocupació". Xarxa de Governs
locals 2012-2015.
Un total de 11 candidats/es, a més es trauran 11 candidats/es més com a
reserves.
Lloc de treball

Total

REQUISITS TITULACIÓ
ACADÈMICA
OBLIGATÒRIA

ALTRE
REQUISIT

SALARI
BRUT
MENSUAL

Ordenança
SUPORT AREES

11

-

Tenir
45 1.035,19€
anys o més
en
el
moment de
la
sol·licitud

Total

11

El 26 de juny es publicaran les llistes de les persones 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 formalització dels contractes laborals.

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 temporals 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 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.
c) 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.

Nota informativa: Si es produeix una manca d’algun dels perfils professionals
sol·licitats es realitzarà un procés de selecció amb les persones donades d’alta a la
borsa de treball i/o inscrites a les Oficines de Treball de L’Hospitalet de Llobregat i que
compleixin amb els següents requisits :
-

Estar en situació d’atur i inscrit a l’Oficina de Treball de la Generalitat.

El que es comunica per a general coneixement,

L’Hospitalet de Llobregat, 27 de maig de 2015.

