Ajuntament

Ajuntament de la Vajol

PROCEDIMENT QUE REGIRÀ EL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA DE 1 LLOC
DE TREBALL EN EL MARC DEL PROGRAMA JOVES TITULATS EN PRÀCTIQUES 2018
DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

<BASES>
ORDRE TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones
joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya., concretament a la base 6 de
l’annex 1, que estableix:
del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
Inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya
ossessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o altre títol
oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat
Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques
No haver participat en les convocatòries anteriors ni estar contractat per un altre programa
de Garantia Juvenil.
Primer. Objecte del procés de selecció
És la selecció de d’un jove per desenvolupar, durant un període màxim de 6 mesos, els següents
llocs de treball:

-

Servei de neteja i manteniments de vies publiques

Condicions de treball:






Règim jurídic: Laboral temporal
Retribucions: 1.115,65€ bruts mensuals
Jornada: 37,5 hores setmanals
Durada: 6 mesos
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Segon. Requisits dels/les aspirants
- Inscripció a Garantia Juvenil: http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/apunta-thi/
- Inscripció a l’OTG. Per més informació pots consultar el següent lloc web:
http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/inscripciocom-a-demandant-docupacio/
- Tenir entre 16 i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema
Nacional de Garantia Juvenil.
- Tenir finalitzats els estudis universitaris, de formació professional o equivalents relacionats amb el
lloc de treball.
Compliment dels requisits de la modalitat de contracte e No haver estat participant en l’edició anterior
(2017) del mateix programa Joves titulats en pràctiques.

Tercer. Participació en el procés selectiu
Podran participar en el procés selectiu aquelles persones preseleccionades per l’Oficina de Treball de la
Generalitat (OTG).
A efectes d’agilitzar el procés, les persones interessades en participar al procés selectiu poden
enviar el Currículum Vitae al l’adreça electrònica ajuntament@lavajol.cat indicant a l’assumpte
“Joves en pràctiques, abans del dimecres 18 de d’octubre de 2018.
Documentació que cal aportar en el moment de l’entrevista:
‐ Certificat de beneficiari de Garantia Juvenil
‐ DARDO (Inscripció com a demandant d’ocupació no ocupat-OTG)
‐ Títol original universitari, de formació professional o equivalent relacionat amb el lloc de treball
‐ DNI
‐ Vida Laboral
‐ Altres títols de formació complementària relacionats amb el lloc de treball
‐ Currículum Vitae
Quart. Desenvolupament del procés selectiu
La selecció es portarà a terme per: Concurs
a)Valoració de mèrits (fins a 20 punts)
Experiència relacionada amb el lloc de
treball, d’acord amb el següent barem

-

Menys de 12 mesos: 10 punts
Entre 12 mesos i 24 mesos: 5 punts
Més de 24 mesos: 0 punts
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Formació complementària
amb el lloc de treball

relacionada

-

Menys de 10 hores: 0 punts
Entre 10 hores i 25 hores: 5 punts
Més de 25 hores: 10 punts

a) Entrevista personal (fins a 40 punts)
Consistirà en mantenir una entrevista personal amb les persones aspirants per valorar els
següents aspectes:
-

Motivació per la oferta, compromís amb el projecte i disponibilitat
Temps d’inactivitat
Puntualitat i aportació de la documentació sol·licitada
Competències personals: treball en equip, proactivitat, autovaloració personal

L’entrevista tindrà una durada entre 10 i 30 minuts.

Sisena. Qualificació del procés selectiu
La qualificació de les persones aspirants no eliminades, serà la suma resultant de les
puntuacions obtingudes en cadascuna de les fases.
Setena. Resultat del procés
Acabat el procés selectiu, l’òrgan de selecció farà la proposta de contractació temporal dels llocs
objecte de la selecció.
Novena.- Contractació
Les persones proposades per al nomenament o la contractació hauran d’estar en disposició
d’incorporar-se a les seves funcions el dia que se’ls convoqui per fer-ho, llevat de causa de força
major documentada fefaentment.
Un cop efectuada la contractació, l’aspirant disposarà d’un termini de 5 dies per aportar la
documentació original acreditativa de la titulació presentada per optar a la convocatòria i també
de la documentació acreditativa del coneixement de català.
El nomenament inclourà una clàusula establint un període de prova d’un mes, dins del qual es
podrà produir el cessament per causes motivades d’inadequació a les exigències professionals
del programa d’actuació al que s’adscriuen els nomenaments.
Aquesta contractació queda condicionada a l’atorgament de la subvenció del Servei d’Ocupació
de Catalunya en el marc del programa Joves titulats en pràctiques 2018 i convocada per l’ordre
TSF/1779/2018, de 16 de juliol.

La Vajol, 3 d’octubre de 2018
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Joaquim Morillo Mañas
Alcalde

