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ANTECEDENTS
Vist que la Diputació de Barcelona ha concedit a aquest Ajuntament una subvenció per al
desenvolupament de determinades accions ocupacionals, en el marc del Programa de reactivació
de l’ocupació 2021.
Vist que una de les accions incloses en el programa subvencionat és un pla d’ocupació per a cobrir
1 plaça de peó de manteniment i serveis de la brigada municipal, amb una durada de 3 mesos i a
jornada sencera
Vist que la previsió és que aquest Pla d’Ocupació es posi en marxa a partir del proper 1 de març de
2021, d’acord amb el «Protocol per a la gestió de l’oferta de treball», que s’aprova en el present
decret.
Vist l’informe de l’alcaldia, en relació al procés de selecció que es durà a terme per a la cobertura
d’aquestes places i que es transcriu a continuació:
«INFORME
En relació al procés de selecció per a cobrir 1 plaça de peons d’obres i serveis, en un pla d’ocupació
subvencionat per la Diputació de Barcelona en el marc del programa complementari de reactivació
de l’ocupació.
D’acord amb la normativa aplicable, les persones per a formar part del procés de selecció
d’aquesta acció ocupacional subvencionada hauran d’estar inscrites al Servei d’ocupació de
Catalunya i disposar de carnet tipus B.
L’òrgan seleccionador per a aquest procés de selecció estarà format per una auxiliar administrativa
de l’Ajuntament, el Secretari – Interventor Accidental que actuarà també com a secretari de
l’òrgan i el cap de la brigada municipal d’obres de l’Ajuntament de Jorba.
Totes les persones que presentin instancia de sol·licitud en un termini de 10 dies des de la
convocatòria al tauler d’anuncis de la corporació i pagina web municipal i que constin inscrites al
Servei d’ocupació seran entrevistades per l’òrgan seleccionador qui, un cop finalitzat el procés,
aixecarà acta amb les persones seleccionades, persones en reserva i persones descartades,
d’acord amb els criteris següents:
CRITERIS QUE ES TINDRAN EN COMPTE PER SELECCIONAR A LES PERSONES BENEFICIARIES DEL
PLA D’OCUPACIÓ SUBVENCIONAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL PROGRAMA
DE REACTIVACIÓ DE L’OCUPACIÓ.
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.
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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.
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.
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)....”
FONAMENTS JURÍDICS
Vistes les competències que els arts.21.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local i
53.1 del Decret legislatiu 2/2.003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal
i de Règim Local de Catalunya, atorguen a l’Alcalde-President de la Corporació municipal.
Vists els anteriors antecedents i fonaments jurídics.
HE RESOLT:
Primer.- APROVAR el protocol i les bases per a la contractació i els criteris de selecció proposats
per l’Alcaldia al procés de selecció d’una plaça de peó d’obres i serveis, en el marc de l’acció
ocupacional, Pla de reactivació de l’ocupació subvencionat per la Diputació de Barcelona.
Segon.- APROVAR la composició de l’òrgan seleccionador que realitzarà la selecció d’aquest
procés, que estarà format per una auxiliar administrativa de l’Ajuntament, el Secretari –
Interventor Accidental que actuarà també com a secretari de l’òrgan i el cap de la brigada
municipal d’obres de l’Ajuntament de Jorba.
Tercer.- PUBLICAR els criteris de selecció al taulell d’anuncis de la Corporació per general
coneixement.
Quart.- APROVAR la convocatòria per a la selecció d’una plaça de peó de manteniment i serveis
per un termini de DEU DIES HÀBILS a comptar des de l’endemà de la publicació dels criteris de
selecció i de l’òrgan seleccionador al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
Copons a la data de la signatura electrònica.
Alex Prenh Faura
Alcalde

