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BASES PER A LA CONTRACTACIO D’UN PEÓ DE MANTENIMENT DE SERVEIS EN LA
CONVOCATÒRIA DEL PLA D’OCUPACIÓ LOCAL 2021.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12783206 ZUA1W-LO6U6-3RUWV CC20F5BF1D37100ADB7B8A4969405B7E8C71B3AC) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=copons

1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria i la selecció d’un peó de
manteniment de serveis per ocupar un lloc de treball temporal.
La convocatòria es realitza en el marc del programa aprovat per La Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona “Pla de reactivació de l’ocupació 2021” així com el règim de
concertació aplicable al referit Programa.
La línia per la qual aquest ajuntament ha sol·licitat l’ajut és per la modalitat de suport a
plans local d’ocupació havent formalitzat l’acceptació per import de 5.735,63 € per a
l’exercici 2021.
Aquesta modalitat de suport requereix que els treballadors a contractar acreditin estar
inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació i que no
cotitzin en cap dels règims de la Seguretat Socials previstos al TRLGSS.
Pel que fa a les despeses elegibles, la normativa del Pla estableix que no seran
elegibles les despeses derivades dels costos generals per baixa laboral, hores
extraordinàries, pagaments en espècia, vacances no efectuades, dietes i
indemnitzacions i percepcions per matrimoni. Tampoc són elegibles les despeses de
formació atès que tenen una línia específica.
Respecte al període d’execució previst al Pla, aquest s’inicia al mes de gener de 2021 i
finalitza el 31 de desembre de 2021 podent justificar la despesa executada fins el 31 de
març de 2022.
2.- Característiques del contracte i del lloc de treball:
Tipus de contracte: Obra o servei determinats
Període aproximat de contractació: del 01/03/2021 – 30/06/2021
Prorrogable: NO
Jornada: Completa
Horari: De dilluns a divendres
Ocupació: Peons de neteja i manteniment
Categoria laboral: Peons de brigada
Grup cotització: 10
Nombre de places a cobrir: 1
Funcions / tasques a desenvolupar:
Tasques diverses de neteja, manteniment i petites reparacions d’equipaments i espais
públics.
Fonament de la contractació: Pla de Reactivació de l’ocupació de la Diputació de
Barcelona
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Partides pressupostàries: 2410/14300
Salari brut mensual: 1.150,71 €
Salari brut total del contracte: 3.452,13 €
Seguretat social: 1.680,99 €
Partida pressupostària: 2410/16000
Perfil sol·licitat: Operari de serveis.
Persones demandants d’ocupació i sense prestació d’atur.
Formació imprescindible: Certificat d’escolaritat o equivalent
Formació valorable: Manteniment higiènic sanitari d’instal·lacions de piscines i d’aigua
amb risc de transmissió de legionel.la, utilització de desfibril·ladors i utilització de
vehicles i elements de defensa forestal.
Habilitats / Actituds: Persona responsable i dinàmica.
Experiència: Experiència en brigades municipals.
3.- REQUISITS DELS ASPIRANTS
Les persones interessades en participar en la convocatòria han de complir els requisits
següents tots ells referits a la data de finalització del termini de presentació de
sol·licituds:
Requisits generals:
a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol país de la UE o bé permís de
residència.
b) Haver complert 18 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
c) Situació d’atur en demanda d’ocupació inscrit en el SOC.
d) No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les
funcions corresponents als llocs de treball de la convocatòria, tenint en compte
que caldrà aixecar pesos.
e) No estar inhabilitats per l’exercici de les funcions públiques per sentència
ferma, ni estar separats mitjançant expedient disciplinari del servei de
qualsevol administració pública.
Requisits específics:
a) Estar en possessió del carnet de conduir B.
4.- CRITERIS DE SELECCIO
1.- Experiència laboral en el desenvolupament de funcions anàlogues en el seu
contingut professional, a l’Administració Local: 1 punt per mes treballat, fins a un
màxim de 3 punts.
2.- Experiència laboral en el desenvolupament de funcions anàlogues en el seu
contingut professional, en el sector privat: 0,2 punts per mes treballat, fins a un
màxim de 3 punts.
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3.- Cursos de formació que tinguin relació amb les tasques objecte del contracte : 0.5
punt per cada 5 hores de formació acreditada, fins a un màxim de 5 punts.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12783206 ZUA1W-LO6U6-3RUWV CC20F5BF1D37100ADB7B8A4969405B7E8C71B3AC) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=copons

4.- Entrevista personal: fins a un màxim de 5 punts.
(L’entrevista personal valorarà molt especialment les possibilitats d’ocupabilitat futura
dels/les candidats/ates, així com les habilitats i/o aptitud de les persones envers el lloc
de treball)....”
5.- PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES
Les persones interessades en participar en la convocatòria hauran de presentar les
seves sol·licituds a les oficines municipals entre el 8 i el 19 de febrer de 2021 en horari
de 9 a 13 hores (cita prèvia al 938090000) o be a traves de la plataforma e-tram al web
www.copons.cat. Hauran de presentar una instància amb la documentació necessària
per acreditar el seu perfil professional, experiència i la seva situació socio-laboral:
1.- Currículum vitae.
2.- Fotocòpia compulsada del DNI (o fotocòpia i original per a la seva compulsa)
3.- Còpia del permís de treball, si s’escau.
4.- Justificants d’inscripció com a demandant de feina al SOC.
5.- Justificants de les experiències laborals i formació relacionades amb l’àmbit
d’actuació d’aquest pla d’ocupació.
A les instàncies, les persones interessades hauran de manifestar que reuneixen totes i
cadascuna de les condicions que s’estableixen a la base tercera de la convocatòria.
6.- ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS
Acabat el termini de presentació de sol·licituds es revisaran els requisits i la
documentació aportada. Acte seguit l’alcaldia citarà als aspirants admesos per tal
realitzar una entrevista personal.
Posteriorment s’efectuarà la proposta provisional que es publicarà a la web municipal i
al tauler d’anuncis de l’ajuntament.
S’establirà un termini de 2 dies per presentar al·legacions o reclamacions passats els
quals es formularà la proposta definitiva que també es publicarà a la web municipal i al
tauler d’anuncis de l’ajuntament.
En el contracte s’establirà un període de prova d’un mes.
Copons, a la data de la signatura electrònica.
L’Alcalde,
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