
 

 
PLANS D’OCUPACIÓ. CONVOCATÒRIA 2015 

DESCRIPCIÓ DEL 
PROGRAMA 

Programa adreçat a persones aturades, per a l’execució d’accions d’experiència laboral a 
l’Administració local en diversos sectors i activitats,  per donar resposta a la situació actual d’ocupació i, 
alhora, contribuir als fonaments de creixement de valor afegit tant per a les persones aturades com per 
al territori de la ciutat de Badalona 

ORGANISMES 
SUBVENCIONADORS 

 

INSCRIPCIÓ 
Dates: del 5 al 14 de novembre de 2014. 
Els formularis de sol·licitud d’inscripció estan disponibles als centres d’IMPO (C/Nova Canço 1 i Av 
Alfons XII 691) 
Lloc de inscripció:  IMPO de C/Nova Cançó 1 i d’Av Alfons XII 691 

NUM PLACES 205 places. Jornada a temps parcial (70%)  

DURADA  6 mesos. Inici previst: Desembre 2014 – Fi previst: Juny 2015 

ACCIONS 

� Accions d'experiència laboral que consisteixen en la contractació laboral de les persones 
participants per a la realització de treballs de caràcter públic i interès social, durant 6 mesos al 
70% de la jornada. 

� Accions formatives de caràcter transversal, i d'assistència obligatòria per part de les persones 
participants durant la jornada laboral. 

REQUISITS DEL 
PARTICIPANT 

� Treballadors/-res aturats/-des inscrits en el Servei públic d’Ocupació. 
� Persones empadronades* a Badalona amb un temps mínim de 3 anys, de la data de presentació 

de la inscripció 
*Es realitzaran les comprovacions oportunes a l’oficina del padró a fi de verificar l’empadronament 

CRITERIS DE VALORACIÓ � Treballadors que disposin del perfil professional i formatiu requerit en l’oferta de treball.  

ALTRES CRITERIS DE 
VALORACIÓ 

� Treballadors amb tots els membres de la unitat familiar aturats.  
� Treballadors desocupats amb càrregues familiars i a càrrec de famílies monoparentals.  
� Aturats de llarga durada. 
� Persones que no han participat en un programa de treball o un pla d’ocupació immediatament 

anterior. 

DOCUMENTACIÓ A 
APORTAR 

 

� Original i fotocòpia DNI / NIE vigent   
� Fotocòpia demanda d’ocupació / tarja d’atur vigent 

(dardo) 
� Certificat de prestació actual, disponible a la 

pàgina web del SEPE (www.sepe.es)                                         
� Formulari de sol·licitud d’inscripció (disponible als 

centres d’IMPO) 

� Fotocòpia  de l’informe de la vida laboral (data no 
superior a 6 mesos de la sol·licitud d’inscripció) 

� Currículum Vitae actualitzat   (indicar lloc de treball  
ocupat, funcions, temps treballat i nom empresa ) 

� Fotocòpia  de la titulació acadèmica que acrediti el 
nivell formatiu acabat (reglat ) 

ALTRA DOCUMENTACIÓ 
ADDICIONAL  

En cas de que es disposi, es pot aportar la següent documentació: 
� Fotocòpia del certificat de nivell de català, en cas de personal administratiu i tècnic. 
� Fotocòpia  dels certificats de cursos / accions formatives. 
� Fotocòpia del certificat oficial de discapacitat 
� Fotocòpia del carnet de família monoparental. 
� Fotocòpia del carnet de conduir B1 o superior, en cas d’oficials d’ofici. 

RELACIÓ DE PERSONES 
PRESELECCIONADES 

En funció del número de sol·licituds presentades per l’ocupació optada, es realitzarà una 
preselecció de 3 candidats per lloc de treball, tenint en compte els criteris de valoració 
esmentats. 
Es publicarà una relació de les persones preseleccionades que passen a una segona fase als taulers 
d’anunci dels centres d’IMPO i també es podrà consultar a la  pàgina web www.impo.cat.  
Aquestes persones hauran d’acudir necessàriament al centre de l’IMPO de CAN BOSCÀ a recollir la 
informació per al procés de selecció. 
Dates previstes de publicació de la relació de candidats preseleccionats: 24 i 25 de novembre 

RELACIÓ DE 
TREBALLADORS/-RES 
SELECCIONATS/-DES 

Data prevista de publicació de la relació de treballadors/-res seleccionats i suplents: 18 i 19 de 
desembre de  2014 
Lloc de publicació:  - 2 centres de l’IMPO (Can Boscà i Sant Roc) 

- Pàgina web: www.impo.cat 
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