PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ | TRFO 2018
DESCRIPCIÓ
DEL
PROGRAMA

ACCIONS

Programa adreçat a persones en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de
l'ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 45 anys; persones aturades
destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania (PRGC); i dones aturades (víctimes de violència de gènere i/o aturades de
molt llarga durada), preferentment més de 52 anys; per afavorir-ne la seva ocupabilitat i millorar la seva inserció laboral.
Experiència laboral:
Contractació laboral a temps complert de 142 persones en situació d’atur, amb la següent classificació:
Línia PANP: persones aturades no perceptores
56 treballadors/-res, durant 6 mesos, aturats de llarga durada, no perceptors de prestació per desocupació o subsidi ni
de l'ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 45 anys.
25 treballadors/-res durant 12 mesos, prioritàriament més grans de 52 anys; tots ells no perceptors de prestacions i o
subsidis per desocupació i aturats de llarga durada*. Prioritàriament aquelles persones que no tinguin la cotització
suficient per a que se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació.
Línia PRGC: destinataris/-ries de la Renda garantida de Ciutadania.
39 treballadors/-res aturats durant 6 mesos .
4 treballadors/-res majors de 52 anys durant 12 mesos; prioritàriament aquelles persones que no tinguin la cotització
suficient per a que se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació.
Línia DONA: dones aturades
18 treballadores aturades durant 12 mesos:
o
Dones víctimes de violència de gènere (cap límit d’edat, ni prestació d’atur).
o
Dones preferentment de més de 52 anys amb situació d’atur de molt llarga durada**.
*S' entén per persones en situació d'atur de llarga durada, inscrites al SOC com a demandants d'ocupació no ocupades com a mínim 6 mesos durant
els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta de treball.
**S'entén per dones en situació d'atur de molt llarga durada, l inscrites al SOC com a demandants d'ocupació no ocupades com a mínim 12 mesos
durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta de treball.

NUM PLACES

DURADA

REQUISITS DEL
PARTICIPANT

CRITERIS DE
VALORACIÓ

INSCRIPCIÓ

Accions formatives:
Accions de formació d’una activitat professionalitzadora, d’una durada aproximada de 80-200 hores, impartida durant el
contracte de treball dins de l’horari laboral.
142 places de diferents especialitats i categories (veure detall a la relació de llocs de treball)
Administratius/-va (37)
Personal de manteniment (8)
Pintors (2)
Agents cívics (15)
Oficials lampista-electricista (4)
oficial xofer C (1) / Peó conductor (2)
Tècnics auxiliars d’infermeria (2)
Oficial ferrer/ra - manyà (1)
Capatàs de boscos i jardineria (2)
Conserges i informadors(14)
Oficial fuster/ra (1)
Oficials (2) i peons de jardineria i boscos (15)
Peons neteja (11)
Personal de Magatzem (3)
Oficials paleta (7) i peons paletes (12)
95 places de 6 mesos. 31/01/2019 al 30/07/2019.
29 places de 12 mesos per a persones aturades preferentment majors de 52 anys, que compleixin amb els requisits de la
convocatòria, del 31/01/2019 al 30/01/2020.
18 places per a la línia DONA, del 31/01/2019 al 30/01/2020.
Persones que disposin del perfil mínim requerit pel lloc de treball a desenvolupar.
Persones en situació d’atur, de 45 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi i aturats llarga
durada.
Persones en situació d’atur destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania.
Dones víctimes de violència de gènere (cap límit d’edat, ni prestació d’atur)
Dones de més de 52 anys fonamentalment d’atur molt llarga durada.
Persones amb situació acreditada d’un grau de discapacitat igual o superior del 33% (sempre que disposin de la capacitat
funcional per a l’exercici de les funcions de les places convocades).
Membre d’una família que acrediti una situació monoparental (amb certificat).
Persones en situació d’atur de molt llarga durada.
Participació activa en la recerca de feina durant 2018***.
Persones derivades dels Serveis Socials municipals.
Residents al municipi de Badalona.
Les persones interessades que complexin amb els requisits s’han adreçar necessàriament entre el 7 i 11 de gener de 2019 a les
Oficines de Treball (OTG) del municipi (Casagemes i Aribau) per tal de rebre les indicacions de participació en el procés de
selecció. IMPO no atendrà cap sol·licitud si no aporten document acreditatiu de derivació de l’Oficina de Treball.
Formulari d’inscripció. El número d’inscripció és el que servirà per al
sorteig (es facilitarà a Impo).
Carta derivació OTG.
Original i fotocòpia DNI / NIE vigent.
Currículum Vitae actualitzat (indicar lloc de treball ocupat,
funcions, temps treballat i nom empresa).
Fotocòpia demanda d’ocupació / tarja d’atur vigent.

Fotocòpia de l’informe de vida laboral actualitzat
(data no superior a 1 mes de la sol·licitud d’inscripció)
(www.sede.seg-social-gob.es).
Fotocòpia de la titulació acadèmica que acrediti el
nivell formatiu acabat (reglat ) Si no es disposa de la
titulació requerida en cas que es demani com a
requisit del lloc de treball a optar, no serà admès.

ALTRA
DOCUMENTACIÓ
ADDICIONAL

En cas de que es disposi, es pot aportar la següent documentació:
Fotocòpia del carnet de família monoparental.
Fotocòpia del certificat oficial de discapacitat, si escau.
Fotocòpia dels certificats de cursos/accions formatives que ha
realitzat.( ACTIC,...)
Fotocòpia del carnet de conduir B1 o superior. En cas que es
demani com a requisit del lloc de treball a optar.
Informe de participació en recerca activa de feina per entitat
acreditada des de l´01/01/2018***.

Certificat de nivell de llegua catalana. En cas que es
demani com a requisit del lloc de treball a optar. En
cas de no disposar de certificat es convocarà a una
prova a les persones admeses)
Fotocòpia d’acreditació de l’experiència requerida
(certificats funcions empresa, informe vida laboral, ...)
en casos de llocs de treball que es demani o es valori
experiència.
Informe de serveis socials municipals acreditant
situació d’especial vulnerabilitat.

PROCÉS DE
SELECCIÓ

El procés de selecció es durà terme durant els dies 14 i 16 de gener de 2019 al centre IMPO. Inclourà l’entrega del formulari i la
documentació corresponent, l’entrevista i les proves (en el cas que siguin necessàries pel lloc de treball).
Es realitzarà un barem dels candidats per puntuació i per lloc de treball/perfil, quedant seleccionats els que obtinguin més
puntuació en la suma dels factors professionals, sòcio-laborals, la valoració de l’entrevista i les proves;
Cada aspirant té assignat 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

Dates relació definitiva de persones seleccionades i suplents: 24 i 25 de gener de 2019.
Lloc de publicació: IMPO Can Boscà: C/ Nova Canço, 1 i la web www.impo.cat
El número de suplents variarà en funció del número de places de cada lloc de treball i del nombre de candidats per plaça.

DOCUMENTACIÓ A
APORTAR

Aquest programa està pendent de l’aprovació definitiva de l’expedient administratiu.

