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PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL 2017-2018. DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA 
LÍNIA DE SUPORT A L’OCUPACIÓ LOCAL (L1): MODALITAT DE SUPORT ALS PLANS LOCALS 

D’OCUPACIÓ 
g)  Pla d’ocupació per al suport en la gestió d’equips 

 
 

CONDICIONS D’ACCÉS: 

 Estar inscrit/a en l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandant d’ocupació no ocupat 
en el moment de la contractació laboral. 

 No cotitzar a cap dels règims de la Seguretat Social en el moment de la contractació laboral. 

 Posseir la capacitat funcional per a desenvolupar les tasques. A tal efecte la persona 
seleccionada serà sotmesa a una revisió mèdica per tal de determinar l’aptitud per al lloc de 
treball corresponent. 

 Tenir permís de treball vigent en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola. 

 En la TAULA B s’informa dels mèrits que es comptabilitzaran per al procés de selecció. 
 

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ: 

 Contracte per obra o servei: 7 places a 6 mesos i 5 places a 12 mesos . L’inici de     la 
contractació està prevista per a finals de gener de 2018 

 Jornada laboral del 100%. 37h 30min setmanals. 

 Salari brut mensual 1.533,69 euros, 

 Lloc de treball: Encarregat 

 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 gener de 2018 a partir de les 12:00hs del matí i es 
tancarà el dia 09 de gener de 2018 a les 13:00hs (Per omplir el formulari cal un compte de correu 
electrònic).  
Només es podrà formalitzar una única sol·licitud. 
 
 

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 09 de gener 
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 09 
de gener de 2018. 

 
 
La llista provisional dels aspirants inscrits a la convocatòria es farà pública el dia 10 de gener de 
2018, amb el termini concedit als/les aspirants per esmenar els possibles defectes. 
  
L’esmena dels possibles defectes serà el dia 10 de gener de 2018 de 16:00 a 19:00 i el 11 de gener de 
2018 de 9:00 a 12:00. 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. 33 i 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les Administracions públiques. 
 
 
 
 

http://www.dinamitzaciolocallh.cat/
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L’esmena de possibles defectes, es realitzarà mitjançant una instància a la següent adreça: 
 

Lloc: Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació. – Ctra. del Mig 85-87. 
L’Hospitalet. 
La recepció de les instàncies tindrà lloc el dia 10 de gener de 2018 de  16:00 a 19:00hs i el dia 11 de 
gener de 2018 de 09:00 a 12:00hs 

 
 
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 11 de gener de 2018 es publicarà la llista definitiva dels aspirants inscrits a la convocatòria. 
 

El 12 i 15 de gener de 2018 les persones inscrites a la convocatòria hauran d’aportar la 
següent documentació en la següent adreça Carretera del Mig 85, Planta 1ª , en horari de 
09:00hs a 14:00hs:  

La documentació requerida serà la següent: 
-Formació reglada: 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 10 de gener de 2018. 
En el supòsit de títols obtinguts a l’ estranger és necessari disposar de la homologació 
del títol del corresponent ministeri.. 
-Original i Fotocòpia del DNI  
-Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social , 
actualitzat en data posterior al 10 de gener 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/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/ 
-Fotocopia del certificat de discapacitat, si s’escau 
-Currículum actualitzat ( formació reglada; formació complementària amb nombre 
d’hores lectives; experiència professional tot indicant dates d’inici i finalització de cada 
contracte així com la categoria i les funcions desenvolupades) 
- En el cas d’acreditar experiència: 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 
- En el cas d’acreditar formació complementària: Títols obtinguts amb les hores 

 

QUI NO APORTI LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA NO PODRÀ FORMAR PART DEL 
PROCÉS DE SELECCIÓ.  

Un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació, es durà a terme un procés de 
veracitat, comprovació de l’acompliment de requisits així com la valoració dels expedients, 
quedant exclosos, en qualsevol moment, aquelles persones que no compleixen amb els 
requisits d'accés. 

La llista provisional  es farà pública a partir del dia 19 de gener de 2018, amb el termini 
concedit als/les aspirants per esmenar els possibles defectes. 

 

 

 

 

https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/
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TAULA A 

Lloc de treball Actuació Durada Funcions 
Salari brut 
mensual 

Inici 
contractacions 

 Encarregats 
(7 places) 

PO Suport per a la 
millora i 

manteniment dels 
espais públics, 

jardins, mobiliari i 
façanes de la 

ciutat 

6 mesos 

Col·laboració en la gestió 
d’equips per al suport per a la 

millora i manteniment dels 
espais públics, jardins, 

mobiliari i façanes de la ciutat 
(6 places) 

Col·laboració en la gestió 
d’equips per al suport als 
serveis de manteniment i 

logística de la Guardia Urbana 
(1 plaça) 

1.533,69€ Finals gener 2018 

Encarregat en 
l’especialitat d’ 

electricitat (1 plaça) 

PO Manteniment 
equipaments 

educatius 

12 mesos 
 

Col·laboració en la gestió 
d’equips  per a la Intervenció 
en equipaments educatius 

d’actuacions immediates en 
petites reparacions 

d’electricitat, lampisteria i 
pintura 

1.533,69€ 
Finals gener  

2018 
 

Encarregat en 
l’especialitat de 

Soldadura 
(1 plaça) 

PO suport i 
manteniment dels 
edificis municipals 
i d’instal·lacions a 
l’espai públic de 

L’Hospitalet  

 
12  mesos 

Col·laboració en gestió 
d’equips per als treballs de 
suport per a la millora de la 
seguretat vial i accessibilitat 

1.533,69€ 
Finals gener  

2018 

 Encarregat d’Obra 
(3 places) 

PO suport i 
manteniment dels 
edificis municipals 
i d’instal·lacions a 
l’espai públic de 

L’Hospitalet 

 
12 mesos 

Col·laboració en gestió 
d’equips per als treballs de 
suport per a la millora de la 

seguretat vial i accessibilitat (1 
plaça) 

Col·laboració en la gestió 
d’equips per al suport al 

manteniment dels mercats 
municipals (2 places) 

1.533,69€ 
Finals gener  

2018 
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TAULA B: La puntuació total serà de 5 punts. Així mateix, la puntuació màxima a valorar en l’apartat 

de la Formació reglada serà d’un 3 punts. 
 

Encarregat en 
l’especialitat 
de Soldadura 

(1 plaça) 

Acreditar estar 
en 
possessió del 
títol de 
Formació 
professional 
Grau 
superior en 
Construccions 
Metàl·liques o 
equivalent 

3   Acreditar 
experiència          en 
l’especialitat de 
SOLDADURA. 
 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. 

0.0005 

punts per 

cada dia 

acreditat. 

Fins  un 

màxim de 

1 punt 

Acreditar 

formació 

complementària 

en l’especialitat 

de Soldadura 

 

0.05 per a 

cada hora 

acreditada. 

Fins un 

màxim de 1 

punt 

5 

Acreditar estar 
en 
possessió del 
títol de 
Formació 
professional 
Grau 
mig de 
Soldadura i 
Caldereria o 
equivalent 

1.5 

Encarregats 
(7 places) 

Acreditar estar 
en 
possessió del 
títol de 
Formació 
professional 
Grau 
superior 
d’alguna de les 
següents 
Famílies 
Professionals:  
Edificació i Obra 
Civil, Electricitat i 
electrònica, 
Energia i aigua, 
Fusta, moble i 
suro, Instal·lació 
i manteniment, 
Seguretat i medi 
ambient  o 
equivalents 

3 Acreditar 
experiència          
com a 
ENCARREGAT  
 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. 

0.0005 

punts per 

cada dia 

acreditat. 

Fins  un 

màxim de 

1 punt  

Acreditar 

formació 

complementària 

en l’especialitat 

d’Obra, 

Electricitat, 

Pintura, Fusteria, 

Manteniment 

 

0.05 per a 

cada hora 

acreditada. 

Fins un 

màxim de 1 

punt 

5 

Acreditar estar 
en 
possessió del 
títol de 
Formació 
professional 
Grau 
mig d’alguna de 
les següents 
Famílies 
Professionals:  
Edificació i Obra 
Civil, Electricitat i 
electrònica, 
Energia i aigua, 
Fusta, moble i 
suro, Instal·lació 
i manteniment, 
Seguretat i medi 
ambient  o 
equivalents 

1.5 

Encarregat 
d’Obra 

(3 places) 

Acreditar estar 
en 
possessió del 
títol de 
Formació 
professional 
Grau 

3   Acreditar 
experiència          en 
l’especialitat de 
PALETA. 
 S’ haurà d’acreditar 
mitjançant els 
documents en el 

0.0005 

punts per 

cada dia 

acreditat. 

Acreditar 

formació 

complementària 

en l’àmbit de 

0.05 per a 

cada hora 

acreditada. 

Fins un 

5 
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superior de la 
Família 
Professional 
d’Edificació i 
Obra 
Civil o equivalent 

que consti :temps 
de serveis prestats, 
tipus de relació 
laboral o 
professional, 
categoria 
professional i 
funcions realitzades. 

Fins  un 

màxim de 

1 punt 

l’Edificació, 

Construcció i 

Obra civil 

màxim de 1 

punt 

 

 

 

 

 

 

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

1.5 

Encarregat en 
l’especialitat 
d’ electricitat 
(1 plaça) 

Acreditar estar 
en 
possessió del 
títol: 
Formació 
professional 
Grau 
superior  
d’alguna de les 
següents 
Famílies 
Professionals:  
d’Electricitat i 
electrònica, 
Instal·lació i 
manteniment  o 
equivalents 

3   Acreditar 
experiència          en 
l’especialitat 
d’ELECTRICITAT. 
 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. 

0.0005 

punts per 

cada dia 

acreditat. 

Fins  un 
màxim de 
1 punt 

Acreditar 
formació 
complementària 
en l’àmbit de les 
Instal·lacions 
elèctriques i/o 
construcció 

0.05 per a 
cada hora 
acreditada. 
Fins un 
màxim de 1 
punt 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acreditar estar 
en 
possessió del 
títol: 
Formació 
professional 
Grau 
mig  d’alguna de 
les següents 
Famílies 
Professionals:  
d’Electricitat i 
electrònica, 
Instal·lació i 
manteniment  o 
equivalents 

1.5 
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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). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

El que es comunica per a general coneixement, 

 

L’Hospitalet de Llobregat, 22 de desembre de 2017. 

 
 
 
 
 
 

 


