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BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA I PROCÉS DE SE LECCIÓ DEL 
PLA D’OCUPACIÓ PLA SUPORT A SERVEIS A LA CIUTADANIA DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 
 
Programa complementari de foment de l’ocupació loca l 2017 – 2018  
Diputació de Barcelona 
 
 
1.- Objecte de la convocatòria. 

És l’objecte d’aquestes bases regular la convocatòria de selecció de 8 persones, que 
es contractaran a partir del 19 de setembre de 2017, amb una durada de 12 mesos, 
com a auxiliars administratius/ves amb un 75% de jornada. Donaran suport 
administratiu a diferents serveis municipals adreçats a la ciutadania.  

Es reserva una plaça per a una persona amb discapacitat reconeguda igual o superior 
al 33%. En el cas que cap de les persones candidates aptes pel desenvolupament de 
les tasques compleixi aquest requisit, el contracte reservat es sumarà a la resta de 
contractes. 
 
El pla incorpora un període de formació (75 hores ) , abans de la contractació laboral, 
per tal de garantir el correcte desenvolupament de les funcions i dotar als participants 
del pla de competències professionals i transversals que incideixin positivament en la 
inserció laboral posterior.  
 
Aquesta formació tindrà caràcter voluntari per les persones no seleccionades que 
hagin quedat com a reserves. 
 
 
2.- Perfil professional 
 
Es seleccionaran 8 auxiliars administratius/ves que realitzaran tasques de suport a 
serveis a la ciutadania. 
 
Les tasques principalment seran de suport a les tasques administratives, i més 
específicament:  

- Informació. 
- Atenció al ciutadà/ana. 
- Atenció telefònica. 
- Informatització de documents. 
- Gestió de base de dades. 
- Gestió administrativa amb l’aplicatiu informàtic del departament. 
- Arxiu. 

 
3.- Requisits de participació 
 
• Les persones candidates han d’estar en situació d’atur i inscrites al SOC com a 

demandants d’ocupació. 
• Només es podrà seleccionar una persona de cada unitat de convivència familiar. 
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• No haver estat contractat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat mitjançant 

plans d’ocupació o projectes formatius amb contracte laboral en els darrers 2 anys. 
No es tindrà en compte aquest requisit si el contracte ha estat  inferior a 6 mesos. 
 

• Estar empadronat a Sant Feliu de Llobregat amb una antiguitat igual o superior a 6 
mesos a data d’inici del contracte. 
 

• Disposar de titulació igual o superior a Graduat Escolar / FP1/ESO o equivalent. 
 

 
4.- Aspectes que es valoraran en la selecció. 
 
Les persones candidates que siguin admeses per reunir els requisits establerts a la 
base segona, se’ls valoraran els aspectes que es detallen a continuació, d’acord amb 
el barem que s’especifica a la base 4 per a cada fase del procés de selecció:  
 
- El grau de disposició de les competències pròpies del perfil necessari per a la feina a 
desenvolupar, així com l’experiència i formació aportada.  
 
- Altres aspectes relacionats amb la situació sòciolaboral: 
 
• L’estimació de la incidència que la participació en el Pla pot provocar en la millora 

de les possibilitats d’inserció laboral posterior o d’accés a altres situacions 
socioeconòmiques més estables (per exemple jubilació). 

 
• L’estimació de la incidència que la participació en el Pla pot provocar en l’evitació 

de situacions de greu risc de pobresa o exclusió social. 
 

- Situació socioeconòmica familiar d’acord amb el que detalla a la base 4. 
 

 
5. Criteris de selecció.  
 
5.1 - Fase 1:  Recollida de sol·licituds i realització de la prova. 
 
Les persones interessades en participar en el procés de selecció i que compleixen els 
requisits d’entrada hauran d’emplenar la Fitxa de recollida de dades de la persona 
sol·licitant i fer la Prova eliminatòria de coneixements de català i d’ofimàtica. 
 
 
5.2 - Fase 2: Baremació persones candidates 
 
Només passen a aquesta Fase 2 les persones candidates que hagin superat la prova.  
 
Es seleccionaran aquelles persones que obtinguin la major puntuació d’acord amb el 
següent barem, que contempla una puntuació màxima d’11 punts, sent necessari 
obtenir una puntuació superior a 0,50 en l’apartat 5.2.6.1, (major adequació a 
l’ocupació a desenvolupar) per poder ser seleccionada. La puntuació obtinguda 
determinarà l’ordre de prelació dels i de les aspirants. 
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5.2.1. - Situació econòmica nucli familiar (Màxim 5 ,25 punts): 

 
• S’entén per nucli familiar el candidat/a amb la parella i els fills menors de 26 anys, 

fills amb discapacitat independentment de l’edat i menors acollits. 
 

• Els ingressos dels fills entre 16 i 25 anys que treballin seran computats si són 
superiors a 569 € bruts mensuals.  

 
• En cas de candidats/es sense càrregues familiars que conviuen amb els pares, el 

còmput dels ingressos del nucli familiar inclourà els ingressos dels progenitors, a la 
puntuació que correspongui d’acord als ingressos se li sumarà 1,25 punts.  

 
• Les persones candidates amb càrregues familiars que conviuen amb els pares, es 

consideraran unitats familiars independents.  
 

• Només podrà ser seleccionada una persona de cada unitat de convivència familiar. 
Les persones candidates hauran de signar una declaració jurada on consti els 
membres de la seva unitat de convivència.  

 
El total dels ingressos mensuals bruts del nucli familiar puntuen segons la següent 
taula, i es revisarà d’acord amb el import mensual de la Renda de Suficiència 
Econòmica de Catalunya de 2017.  
 

INGRESSOS PUNTUACIÓ 

Sense ingressos o ingressos inferiors a 200 € 4 punts 

Ingressos inferiors a 569,12 €  

Renda de suficiència Econòmica de Catalunya 2017 

 
3 punts 

Ingressos entre 569,12 € i inferiors a 863,68 €  

1.5 vegades la Renda de suficiència Econòmica de Catalunya 2017 

 
2 punts 

Ingressos entre 863,68 € i inferiors a 1.138,24 €  

2 vegades la Renda de suficiència Econòmica de Catalunya 2017 

 
1 punt 

Ingressos entre 1.138,24 € i inferiors a 1422.5 €  

2.5 vegades la Renda de suficiència Econòmica de Catalunya 2017 

 
- 0,50 punts 

Ingressos superiors a 2.276,72€  

4 vegades la Renda de suficiència Econòmica de Catalunya 2017 

 
- 1 punt 

Ingressos superiors a 3.414,72 €  

6 vegades la Renda de suficiència Econòmica de Catalunya 2017 

 
-1,50 punts 
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Per acreditar la situació econòmica del nucli familiar cal l’autorització per la consulta de 
la documentació requerida de tots els majors d’edat que formen part del nucli familiar 
de la persona que es presenta a la selecció, treballin o no. Les dades es podran 
consultar a través d’EACAT o a través de la documentació aportada:  
 

- Certificat dels ingressos del nucli familiar: (nòmina, certificat del SOC / SEPE / 
INSS de les prestacions, subsidis o pensions).  

- Sentència de separació i/o divorci, si s’escau.  
- Demanda per incompliment de sentència en el cas que no es rebi la pensió 

d’aliments.  
- Certificat conforme no es rep cap import de prestacions o subsidis.. Certificat 

del SOC / SEPE / INSS  
- Altra documentació acreditativa que requereixi el procediment de baremació.  

 
 
5.2.2 - Puntuació per càrregues familiars (Màxim 1, 75 punts)  

 

Per fill/a menor de 18 anys 1 0,50 punts 

Per fill/a major de 18 anys i menor de 26 anys que no treballi 2 0,25 punts 

Per família nombrosa 3 0,25 punts 

Per família monoparental 0,50 punts 

 

Per acreditar les càrregues familiars del candidat/a caldrà aportar o donar autorització 
per consultar a través de l’EACAT.  

- Llibre de família. 

- Carnet de família nombrosa o Carnet de família monoparental.  

 

 

5.2.3. - Puntuació per discapacitat en el  nucli fa miliar (Màxim 0,50 punts) 

Certificat de discapacitat d’un membre de la unitat familiar (discapacitat igual o superior al 33%) 4 0,25 punts. 

 

Per acreditar la situació, les persones candidates i/o els familiars hauran d’aportar el 
certificat de discapacitat o donar permís per realitzar la consulta a través de l’EACAT. 

                                            
1 Es comptaran com a màxim un total de 2 fills/es entre menors i majors de 18 anys.  
2 Els ingressos dels fills menors de 26 anys que treballin només seran computats si són superiors a 569 € bruts 

mensuals 
3 La puntuació per família nombrosa o família monoparental se sumarà a la puntuació dels fills 
4 Es tindran en compte un màxim de 2 familiars amb discapacitat, excloent la persona candidata 
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5.2.4. - Puntuació per edat. 
 
Les persones candidates majors de 45 anys sumaran 0,50 punts i les majors de 55 
anys sumaran 0,75 atès que reben la consideració de col·lectius amb dificultats 
específiques en la inserció laboral.  
 

5.2.5. - Puntuació situació greu habitatge (Màxim 1  punt) 

- Per a unitats familiars amb risc de pèrdua de l’habitatge (desnonament). 

- Per a persones sense habitatge.  

En el cas de persones candidates que declaren trobar-se en situació de risc 
d’habitatge hauran d’aportar la documentació acreditativa (sentència, data judici o data 
llançament o altres).  

 
5.2.6 Puntuació Entrevista (Màxim 3 punts) 
 
Passen a la fase d’entrevista les persones que obtinguin més puntuació de la valoració 
de la situació econòmica del nucli familiar, càrregues familiars i discapacitat del nucli 
familiar i habitatge; i les persones amb discapacitat. S’estableix un número màxim de 6 
entrevistes per cada contracte.  
 
Davant múltiples candidatures amb una mateixa puntuació per accedir a la fase 
d’entrevista es farà un desempat seguint els criteris que s’indiquen a continuació, 
tenint en compte que la puntuació no s’afegirà al còmput total de la persona: 
  

- Necessitat de cotitzar per accedir a situacions socioeconòmiques més estable 
(per exemple, jubilació) 0,50 punts. 
 

- Experiència: 
o Menys d’un any 0,25 punts 
o Més d’un any 0,50 punts 

 
Aquesta puntuació servirà només pel pas a entrevistes de candidatures amb la 
mateixa puntuació. La puntuació amb la qual es passa a entrevista no incorporarà 
aquests ítems ni els punts associats. 
 
Puntuació de l’entrevista:  
 
- 5.2.6.1. Major adequació a l’ocupació a desenvolupa r (2 punts). 
 

Només superaran la fase d’entrevista les persones que obtinguin una puntuació 
superior a 0,50 punts en aquest apartat. 

 
Es valorarà: 
 

o Que la persona candidata pugui desenvolupar les tasques del lloc de feina.  
o Les competències tècniques i competències transversals.  
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o Que la formació i l’experiència del pla d’ocupació millorin les possibilitats 
d’inserció laboral un cop finalitzat. 

 
- 5.2.6.2. Major adequació per a la integració social  i laboral ( màxim 1 punt). 

 
Es valorarà: 
 

o L’accés a situacions socioeconòmiques més estables: jubilació, 
prestacions: 0,25 punts. 

o Accions per la recerca activa de feina:  club de feina,  SOC, formació per la 
recerca de feina: 0,50 punts. 

o El reciclatge formatiu: 0,50 punts. 
o No haver participat mai en un Pla d’Ocupació: 0,25 punts. 

 
L‘entrevista s’articula en base a: 
 
- Repàs document de recollida de dades signat. 
- Guió de l’entrevista a definir per l’òrgan de selecció. 
 
Les persones seleccionades es comprometran, a signar i acceptar l’assistència a 
formació i tutories durant el període de contractació, proposades pel personal tècnic 
del Servei Local d’Ocupació i/o la pròpia convocatòria dels plans d’ocupació.  
 
Es confeccionarà la relació de persones suplent per a cada categoria que podran ser 
cridades per ordre de puntuació obtinguda en el procés de selecció quan es donin 
vacants en cadascuna de les categories laborals ofertades en què hagin participat.  
 
S’establirà un període de prova d’un mes. El responsable de cada servei generarà un 
informe on faci constar la superació o no del període de prova. 
 
 
6.- Desenvolupament del procés de selecció. Present ació de les sol·licituds 
 
Les persones interessades a participar, emplenaran la fitxa amb dades personals, 
formatives i professionals en el termini de 5 dies naturals a comptar des de l’endemà 
de la publicació de les ofertes al web de l’Ajuntament.  
 
 
Lloc de presentació: 
Centre Can Maginàs 
Carrer Hospitalet,25 
08980 Sant Feliu de Llobregat 
 
El procés es farà de la manera següent:  
 

• Publicació de la notícia i de les bases de la convocatòria al web de 
l’Ajuntament. 

• Publicació de l’oferta al web de l’Ajuntament tenint en compte que la inscripció 
és únicament presencial al Centre Can Maginàs. 

• Informació de l’oferta al Servei d’Ocupació de Catalunya. 
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• Informació als usuaris i usuàries de la borsa de treball del Servei Local 
d’Ocupació. 

• Sessions informatives i inscripció de les persones interessades. 
• Prova de català i d’ofimàtica eliminatòria. 
• Recollida de documentació acreditativa i/o autorització per la consulta a través 

de l’EACAT  
• Baremació segons criteris establerts a les bases de la convocatòria. 
• Publicació de la llista de persones que passen a la fase d’entrevista. 
• Entrevistes de selecció. 
• Publicació de la llista de les persones seleccionades. 
• Formació obligatòria a les persones seleccionades prèvia a la seva 

contractació. Formació a les  persones seleccionades com a reserves que de 
manera voluntària realitzin la formació com a millora per la inserció. 

• Contractació i acollida. 
 
 
7.- Composició de l’Òrgan de Selecció. 
 
Es constituirà una Comissió de Valoració per portar a terme el procés de selecció de 
les persones participants. 
 
Aquesta Comissió realitzarà un informe de tot el procés i estarà constituïda per: 
 

• 1 representant del departament de Recursos Humans, que actuarà com a 
president. 

• 1 representant del Servei Local d’Ocupació. 
• 1 representant dels Serveis Administratius de l’Ajuntament. 
• Un/a treballador/a de l’Ajuntament previ informe favorable de la Comissió de 

Selecció, Contractació i Oferta Pública.  
  
La Comissió de Valoració elevarà la relació a la Presidència de la Corporació perquè 
s’efectuïn les incorporacions corresponents, tenint en compte que aquests no podran 
sobrepassar el nombre de contractacions convocades.  
 
 
8.- Facultats de la Comissió de Valoració. 
La comissió de Valoració queda facultada per resoldre els dubtes que  es presentin i 
per prendre els acords necessaris per al bon ordre del concurs en tot el que no estigui 
previst en aquestes bases, i per apreciar lliurement els mèrits dels aspirants, com 
també si els considera suficientment provats.  
 
Les seves decisions s’adoptaran, en tot cas, per majoria de vots dels membres 
presentats. En cas de produir-se empat, el vot del/de la President/a serà de qualitat.  
 
 
9.- Recursos 
 
Aquestes bases i la convocatòria del concurs podran ser impugnades pels qui es 
considerin interessats legítims mitjançant els recursos següents: 
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• Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el 
termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la inserció de l’anunci de 
la convocatòria a l’e-Tauler, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 
de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, o directament,  

 
• Recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius 

de la província de Barcelona, o bé, alternativament, si el seu domicili és en una 
altra província, davant els jutjats contenciosos administratius amb competència 
territorial a la província de la localitat on resideix, en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la inserció de l’anunci de la convocatòria a 
l’e-Tauler, de conformitat amb el que preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
 
 
No obstant això, pot interposar-ne qualsevol altre si ho considera convenient. 
 


