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BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DE PLANS D’OCUPACIÓ MUN ICIPALS 
2017 DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS  
 
 
1. OBJECTE  

 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès té entre els seus plans estratègics, manifestats al Pla 
d’Actuació Municipal 2015-2019, el de foment de l’ocupació, que s’emmarca dintre dels àmbits 
d’actuació de desenvolupament econòmic i progrés social. Dintre d’aquest pla de foment de 
l’ocupació, la contractació temporal de persones en situació d’atur i major vulnerabilitat per a 
participar en projectes municipals s’ha mostrat una eina que, d’una banda ajuda a pal·liar la 
precarietat de la situació econòmica d’aquestes persones i, de l’altra ajuda a millorar la seva 
ocupabilitat.  
 
L’objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria de selecció de 20 treballadors/res amb 
diferents perfils, per a l’acompliment d’aquest objectiu municipal. 
 
Els Plans d’Ocupació 2017 estan finançats en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019” de la Diputació de Barcelona a través del “Programa complementari de foment de 
l’ocupació local 2017-2018”. 
 
Les persones seleccionades seran contractades durant 12 mesos per a la realització dels 
projectes que s’especifiquen en l’annex I a les presents bases. 
 
 
2.  REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 
 
Les persones interessades en participar en la convocatòria han de complir els requisits 
següents: 
 
Generals 

 
• Estar en situació d’atur en recerca de feina, amb prèvia inscripció al Servei d’Ocupació 

de Catalunya (SOC) com a demandant d’ocupació i amb una antiguitat mínima de 3 
mesos. Es considerarà que s’acompleix el requisit, en els casos en els quals s’ha 
treballat un màxim de 60 dies en els 6 mesos immediatament anteriors a la data límit de 
la presentació de sol·licituds. 

• No estar cotitzant a cap dels règims de la Seguretat Social. 

• Acceptar l’assistència a formació i tutories proposades pel servei d’ocupació Municipal, ja 
siguin dintre o fora de l’horari laboral, durant el període de contractació. 

 

Específics  
 

• Els que es detallen l’annex I d’aquestes bases,  per a cada perfil  (Titulació / Formació 
requerida per al lloc de treball i / o experiència en el lloc de treball) 

 
 
3. ASPECTES QUE ES VALORARAN EN LA SELECCIÓ  

 
A les persones que compleixin els requisits d’accés generals i específics, se’ls valoraran els 
aspectes següents: 
 
-  Adequació del perfil de competències de la persona al lloc de treball a cobrir així com  

l’experiència i la formació aportada.  
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- No haver participat mai en cap Pla d’Ocupació complert. 

- La residència a Sant Cugat demostrable amb la inscripció al Padró d’habitants.  
- L’edat. 
- Estar en possessió d’un certificat de discapacitat igual o superior al 33%. 
- Temps a l’atur. 
- Situació socioeconòmica i familiar. 
- Altres aspectes relacionats amb la situació sòcio-laboral: 

1. 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 sòcio-
econòmiques més estables (per exemple, jubilació…) 

2. 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. 

 

4. PERFILS PROFESSIONALS I NOMBRE D’EFECTIUS QUE ES  CONVOQUEN 
 

CATEGORIA DEMANADA PLACES PROJECTE 

Agents Cívics –Tècnic Auxiliar 10 APROPEM-NOS 

Paleta Oficial 1a 3 MILLOREM LA CIUTAT 

Peó Paleta 6 MILLOREM LA CIUTAT 

Tècnic mig 1 SUPORT A FIRES I MERCATS 

TOTAL  20  

L’Ajuntament de Sant Cugat es reserva el dret de modificar els perfils demanats, en cas que quedi deserta 
alguna  plaça dels perfils previstos. 

 
5.  PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

. 
Les persones interessades en participar en la convocatòria hauran d’omplir la sol·licitud  de 
participació que poden trobar al taulell d’informació de l’Ajuntament, a les Oficines de Districte i 
a la web municipal www.santcugat.cat, i presentar-la juntament amb la  documentació 
següent : 

 
- Document acreditatiu d’identitat (DNI/NIE vigent) 

- Currículum Vitae actualitzat que especifiqui: 

- Dades personals i de contacte. 

- Formació acadèmica reglada. 

- Formació complementària 

- Experiència laboral, amb indicació dels diversos càrrecs ocupats, temps durant 
el qual s’ocupaven i detall de les funcions que es desenvolupaven.  

- Coneixements i certificats lingüístics. 

- Informe de Vida laboral actualitzat a maig de 2017. 

- Només en cas de no donar permís perquè l’Ajuntament faci la consulta de les dades 
personals referides a aquests temes o que li sigui requerit específicament per no poder 
accedir a la informació: 

 

1. Acreditació d’estar a l’atur, i inscrit com a Demandant d’Ocupació No Ocupat 
(DONO) 3  mesos abans de la data límit de presentació de sol·licituds. 
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2. Document acreditatiu d’haver esgotat la prestació d’atur, si escau. 

3. Documentació acreditativa de la situació monoparental si escau. 

4. Documentació acreditativa de la situació de discapacitat igual o superior al 
33%, si escau. 

 
 
Llocs de presentació: 
 
o Oficina d’Atenció Ciutadana 

o Oficines Descentralitzades 
 
 
Data màxima de presentació :  14 de juny de 2017 
 
 
6. FASES I ÒRGAN DE SELECCIÓ 

  
1a Fase :  Revisió de l’acompliment dels requisits de particip ació : 

Té per objecte la revisió de les sol·licituds per determinar les que compleixen els 
requisits de participació. El resultat d’aquesta fase serà  ADMÈS/A – NO 
ADMÈS/A  al procés de selecció.  

  
 Òrgan de Selecció: 

L’òrgan de selecció en aquesta fase estarà format per dues tècniques del Servei 
d’Ocupació Municipal (SOM). 

 
2a Fase : Prova pràctica / escrita: Les persones que hagin estat admeses al procés de 

selecció realitzaran una prova escrita / pràctica per valorar els coneixements que 
aporten en relació a les tasques a realitzar en el lloc de treball, especificades en la 
descripció dels llocs de treball a cobrir.  

 
La puntuació màxima a obtenir és de 10 punts . 

 
Òrgan de selecció:  
L’òrgan de selecció d’aquesta fase està format per dues tècniques del SOM i la 
persona responsable del projecte. 

 
 
3a Fase:  Valoració curricular : Aquesta fase consistirà en la valoració de l’experiència 

acreditada i altres mèrits al·legats i acreditats per les persones que han aprovat la 
prova escrita/pràctica realitzada, fins a un màxim de 13 punts , que es sumaran a 
la puntuació obtinguda anteriorment. 

 
a) Per experiència professional relacionada amb el lloc de treball (fins a 10 

punts) 
 

ANYS EXPERIÈNCIA PUNTUACIÓ 

De 1 a 6 mesos  d'experiència relacionada amb el lloc de treball 3 punts 

Entre 6 mesos i 1 any d'experiència relacionada amb el lloc de treball 7 punts 

Entre 1 i 2 anys d'experiència relacionada amb el lloc de treball 10 punts 
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a) Per altres mèrits  que determini la convocatòria o l’òrgan de selecció. En 
aquest cas, es farà constar en la descripció dels lloc de treball i caldrà 
acreditar-los documentalment.   (fins a 3 punts): 
 

Òrgan de selecció:  
L’òrgan de selecció d’aquesta fase està format per dues tècniques del SOM.  

 
 
 
4a Fase: Valoració d’altres aspectes : Es valoraran els aspectes següents: 
 

1. Participació en Plans d’Ocupació anteriors:  
- No haver participat amb anterioritat a un Pla d’Ocupació: 2 punts. 

- Haver participat en un pla d’ocupació amb durada de menys de 6 mesos: 1punt.  

 
2. Residència a Sant Cugat del Vallès : 

- Menys d’un any de residència a Sant Cugat: 0.50 punts. 

- Entre 1 any i 5 anys de residència a Sant Cugat: 1 punt. 

- Entre 6 anys i 10 anys de residència a Sant Cugat: 2 punts. 

- Més de 10 anys de residència a Sant Cugat: 3 punts. 

  
3. Edat: 
- Entre 45 – 50 anys: 1 punt 

- Entre 51 – 55 anys: 2 punts 

- 56 anys i >: 3 punts. 

 

4. Discapacitat :  

- Possessió del Certificat de discapacitat igual o major del 33% : 1 punt. 

 

5. Temps a l’atur :  

- Entre 6 i 12 mesos :1 punt 

- Entre 13 i 24 mesos : 2 punts 

- >24 mesos : 3 punts 

 

6. Unitat de convivència/familiar: 
 

- No es seleccionarà més d’una persona de la mateixa “Unitat de Convivència”, a la 
convocatòria dels  Plans d’Ocupació. 

 

Òrgan de selecció:  
L’òrgan de selecció d’aquesta fase està format per dues tècniques del SOM i la 
persona responsable del projecte. 

 
 

5a fase : Entrevista Personal: . Es convocaran a una entrevista personal entre 3 i 5 persones 
per a cada lloc de treball a cobrir,  per ordre de puntuació. 

 
A l’entrevista es plantejaran qüestions relacionades amb la trajectòria laboral i 
acadèmica de les persones per tal de valorar la seva adequació al perfil de 
competències requerit per ocupar el lloc de treball.  
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Es valoraran entre dues i tres competències pròpies del lloc de treball, amb una 
puntuació màxima de 6 punts que es sumaran a la puntuació obtinguda a les fases 
anteriors per determinar el resultat final del procés. 

 
Òrgan de selecció : 
L’òrgan de selecció en aquesta fase estarà format per una tècnica del Servei 
d’Ocupació Municipal (SOM) i els/les responsables adscrits al departament que 
proposa el projecte, que es podran assessorar de personal tècnic expert en cada 
especialitat o perfil professional. 

 
 

6a Fase :Càlcul i puntuació segons criteris socioeconòmics i  familiars :  
 

1 Amb la informació econòmica declarada i aportada per cada persona i l’extreta 
de la consulta del Padró Municipal d’Habitants i de l’AEAT (Hisenda) es calcularà 
la relació de la renda familiar amb el darrer valor de l'indicador de renda de 
suficiència de Catalunya. 

 
Actualment, l’indicador de la renda de suficiència està fixat en 569,12 euros 
mensuals i 7.967,73 euros anuals per càpita, que s'incrementa un 30% per cada 
membre de la unitat familiar o de la unitat de convivència que no té patrimoni ni 
ingressos). El quocient resultant  es valorarà amb la puntuació següent: 

 
La renda familiar serà el resultant de la suma dels ingressos de la unitat familiar 
menys la despesa d’habitatge (lloguer o hipoteca) fins a un màxim de 600€ 
mensuals, dividit entre el número de membres de la unitat familiar. 

 
 

 Quocient màxim 

6 punts 0,1 

5,5 punts 0,2 

5 punts 0,4 

4,5 punts 0,6 

4 punts 0,8 

3,5 punts 1 

3 punts 1,2 

2,5 punts 1,4 

2 punts 1,6 

1,5 punts 1,8 

1 punt 2 

0,5 punts 2,2 

0 punts >2,2  
 

 
 

2. Per cada persona descendent, menor de 18 anys (o major amb discapacitat 
igual o superior al 33%) a càrrec s’obté   la següent puntuació: 
 
 

NOMBRE FILLS PUNTUACIÓ 
1fill/a 0,5 punts 
2 fills/es 1 punt 
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3 fills/es 1,5 punts 
4 fills/es o més 2 punts 

 
- Les famílies monoparentals obtenen 1 punt addicionals. 

 
- En els casos de fills/es no empadronats a Sant Cugat del Vallès, s’haurà 

d’adjuntar el certificat de Convivència, que s’haurà de sol·licitar a 
l’ajuntament pertinent. 

 
 

Òrgan de selecció: 
 

L’òrgan de selecció en aquesta fase estarà format per dues tècniques del Servei 
d’Ocupació Municipal (SOM).  

 
 
7. ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS I INICI DE LE S PROVES 

 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es revisaran els requisits d’accés i la 
documentació aportada i s’aprovarà la llista provisiona l de persones admeses i excloses. La 
llista provisional es publicarà a la pàgina web i a l tauler d’anuncis de l’Ajuntament, com a 
màxim el dia 23 de juny de 2017. 
  
Les persones aspirants disposaran fins el dia 10 de juliol de 2017  per presentar possibles 
reclamacions  adreçades a esmenar els defectes que pugui contenir la llista provisional de 
persones aspirants admeses i excloses. Les reclamacions s’han de presentar a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana o a les Oficines Descentralitzades. 
 
El dia 12 de juliol de 2017 es farà publica la reso lució amb les llistes definitives de 
persones aspirants admeses i excloses , que serà objecte de publicació a la pàgina web i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament.  
 
A les mateixes llistes definitives de persones admeses i excloses, l’Ajuntament indicarà la data, 
de l’entrevista de selecció per a cada candidat/a admès/sa. 
 
Una vegada iniciat el procés selectiu, els anuncis de la realització de les proves restant s es 
publicaran al tauler d’anuncis i a la pàgina web de  l’Ajuntament.  
 
 
8. CONTRACTACIÓ I  CONDICIONS DE TREBALL 

 
Les persones seleccionades seran contractades per obra o servei determinat per l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès durant la segona quinzena del mes d’octubre de 2017, amb una 
durada contractual de 12 mesos. La jornada laboral correspon al 100% de la jornada total 
pròpia del lloc de treball. 
 
La contractació contempla un període de formació transversal, per a la millora de l’ocupabilitat 
de les persones contractades, així com també una formació professionalitzadora a definir  
segons el perfil de la persona contractada. També es programaran tutories individuals de 
seguiment, per donar eines de recerca de feina i millorar les possibilitats d’inserció posterior 
dels treballadors/res contractats/des. 
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ANNEX I : PERFILS 
 
 
 

Apropem-nos - Agents cívics municipals 
 
• Tasques a realitzar : 
 

- Sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància del civisme i la bona convivència. 
- Facilitar informació municipal de qualsevol àmbit de l’Ajuntament i donar a conèixer les 

ordenances municipals, prioritàriament l’ordenança municipal de convivència ciutadana. 
- Atendre les necessitats del ciutadà i prendre nota de qualsevol incidència a la via 

pública. 
- Ser un referent de proximitat i accessible de l’Ajuntament per a la ciutadania. 
- Recollir i suggeriments de la ciutadania. 
- Detectar incidents en el municipi i traslladar-los per al seu tràmit i resposta. 
- Àmbits d’actuació: Ús de l’espai públic, tinença responsable d’animals, consum 

responsable (reciclatge i estalvi d’energia), mobilitat, informació general, zones de 
vianants, carrils bici, divulgació de la cultura cívica. 

 
• Requisits : 
 

- Formació mínima Batxillerat, FP1 o similar. 
- Coneixement del territori. 
- Coneixement d’ordenances municipals. 
- Coneixement en tràmits administratius municipals. 
- Català parlat i escrit. 

 
 
 
 

 
Millorem la ciutat - Paleta oficial 1a 

 
• Tasques a realitzar : 
 

- Recolzament a les actuacions que realitza la colla de paletes a la Brigada d'Obres per a 
millorar l'accessibilitat del municipi. 

- Realitzarà tasques pròpies de l’ofici de paleta i donarà suport a l’equip de treball de la 
Brigada Municipal. 

 
• Requisits : 
 

- Imprescindible experiència mínima de 2 anys en el sector de la construcció. Cal 
acreditar-la. 

- Valorable formació en construcció. 
- Valorable català parlat. 
- Valorable formació en Riscos Laborals en el sector de la construcció. 
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Millorem la ciutat - Paleta peó 
 
• Tasques a realitzar : 
 
Recolzament a les actuacions que realitza la colla de paletes a la Brigada d'Obres per a millorar 
l'accessibilitat del municipi. 
 
Realitzarà tasques pròpies de l’ofici de peó de paleta.  
 
• Requisits : 
 

- Imprescindible experiència  mínima de 6 mesos en el sector de la construcció. Cal 
acreditar-la. 

- Valorable formació en construcció. 
- Valorable català parlat. 
- Valorable formació en Riscos Laborals en el sector de la construcció. 

 
 
 
 

Suport a fires i mercats -  Tècnic mig 
 
• Tasques a realitzar : 
 

- Donar recolzament al departament de comerç de l’Ajuntament . 
- Realitzar el seguiment de les incidències de fires i mercats de la ciutat i gestionar la 

documentació que es genera. 
- Actualització del cens de comerços de Sant Cugat del Vallès. 
- Vetllar pel bon ús i compliment de la Normativa  

 
• Requisits : 
 

- Titulació universitària. 
- Català nivell C. 
- Valorable carnet de conduir tipus B. 
- Nivell alt ofimàtica. 
- Coneixement del territori. 
- Coneixement d’ordenances municipals. 
- Coneixement en tràmits administratius municipals. 
- Bona capacitat de negociació i gestió de conflictes ,excel·lent  comunicació i empatia. 

 
 
 
 
 
 
 
 


