
 

 
 

BASES  DE PARTICIPACIÓ PER A LA SELECCIÓ DE PLANS D’OCUPACIÓ AMB 
FINANÇAMENT  DIPUTACIÓ DE BARCELONA  ANY 2017 

 
 
 
Criteris generals que han de regir la selecció per a la contractació de quinze persones com a 
Plans d’Ocupació amb finançament de la Diputació de Barcelona  any 2017 en la modalitat 
d’obra i servei determinat per un període d’11 mesos. 
La selecció té per objecte la contractació d’11 vetlladores i 4 conserges  que desprès d’un 
procés de formació faran les funcions pròpies de l’ocupació a diferents equipaments 
municipals i centres educatius públics. 

 
 

1- REQUISITS OBLIGATORIS  
 
 Està inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya com a Demandant d’Ocupació No 

Ocupat 
 Estar empadronat a Barberà del Vallès mínim 1 any  a comptar des de la data de 

publicació de la convocatòria. 
 No haver realitzar un Pla d’Ocupació o itinerari d’inserció laboral en l’empresa 

d’inserció Barberà Inserta en un termini inferior a quatre vegades al temps treballat a 
comptar des de la data de publicació de la convocatòria.  

 Certificat  negatiu de delictes de naturalesa sexual.  
 Que siguin majors de 18 anys 
 Que disposin del Graduat en Educació Secundària Obligatòria o titulació equivalent a 

efectes laborals. 
 Nivell Català B1 

 
2- REQUISITS ESPECÍFICS PEL LLOC DE TREBALL 
 
El sistema de selecció serà la valoració dels diferents aspectes socials, familiars i laborals 
que poden tenir una puntuació màxima de 7,5  punts que vindrà determinada per la següent 
baremació: 
 
 Informe  emès per Serveis Socials que acrediti la  situació de vulnerabilitat (1 punt) 
 Antiguitat a l’atur i inscrit/a al Servei d’Ocupació de Catalunya en el moment de la 

presentació de la Sol·licitud :  
 Fins a 12 mesos  0,5 punts 
 Entre 12 i 24 mesos     1 punt 
 Més de 24 mesos  1,5 punts 

 
 
 Pertànyer a algú dels col·lectius prioritaris en base a les dades d’atur registrat a 

Barberà del Vallès        (0,5 punts) 
 Informe emès per Barberà Promoció  d’haver participat, en el darrer any, en algunes 

de les accions desenvolupades per la millora de l’ocupabilitat. Es compte a partir de 
tres accions mínimes realitzades ( 1 punt)  

 Entrevista de treball on es valorarà tant la formació ( 1 punt), l’Experiència ( 1punt) i 
actituds i motivació ( 1,5 punts) del lloc de treball a ocupar.  
 

 
 
 
 
 



 

 
3- FORMA I TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS  
 
 
 
Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’hauran de presentar a RRHH de 
la Fundació Barberà Promoció mitjançant full de registre que es troba penjat a 
http://www.bdv.cat/ofertes-de-treball-0 amb la següent documentació i en termini màxim de 
15 dies naturals.  
 
 
DNI 
Informe emès pel servei de benestar social que acrediti la situació de vulnerabilitat 

social. 
Acreditació estudis mínims requerits. 
Acreditació nivell B1 
Currículum professional i acadèmic actualitzat. 
Informe de la vida laboral actualitzat. 
Document acreditatiu (DARDO) d’estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya 

(SOC) com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO). 
Informe emès per Barberà Promoció que acrediti les accions de millora ocupabiltat. 
Certificat empadronament històric amb els requisits establers a les bases 
Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.  

 
Es farà publicació de les persones excloses i admeses en un termini màxim de 5 dies de la 
data límit de recepció de documentació i també la data on es faran les proves i entrevistes, 
si es cau.  
 
RESULTATS 
Els resultats finals obtinguts es publicaran a la pàgina web de Barberà Promoció  
del Vallès http://www.bdv.cat/ofertes-de-treball-0  en un termini màxim de 5 dies una vegada 
finalitzades les entrevistes  on s’indicarà la relació de persones seleccionades i les 
establertes en torn de reserva per cobrir possibles baixes de les persones seleccionades. 
 


