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Amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc del Pla 
metropolità de suport a les polítiques socials municipals  2020‐2023 

 

 
DESCRIPCIÓ 

DEL 
PROGRAMA 

El programa consisteix en la contractació laboral d’una durada de 9 mesos de 48 persones joves, entre 18 i 30 
anys, en situació d’atur,  en recerca de la seva primera experiència professional relacionada amb els seus estudis, 
per tal de millorar la seva ocupabilitat, amb l'adquisició d’aptituds i competències derivades de la pràctica laboral. 

La participació en aquest programa els pot facilitar trobar una feina en l’empresa ordinària un cop finalitzat el 
programa, així com motivar-los per a presentar-se a les ofertes publiques d’ocupació que puguin sorgir en un futur. 

Les seves tasques contribuiran a reforçar els serveis municipals. 

 
CALENDARI 

DATES 1/03/2023 – 30/11/2023 DURADA 9 MESOS 

 
REQUISITS DE 

CANDIDATS 

Joves entre 18 i 30 anys. 

Estar inscrites com a aturats al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades 
Estar en possessió d'un títol de formació professional de grau mig o superior o títol oficialment reconegut com 
a equivalents,  d'un certificat de professionalitat, o d’un grau universitari que habiliti per a l'exercici professional 
del llocs de treball oferts. 

Els candidats hauran de ser prioritàriament residents al municipi de Badalona, en cas de no disposar de candidats 
que no compleixen amb els requisits administratius i de perfil s’ampliarà el criteri a altres municipis

 
PROCÉS 

D’INSCRIPCIÓ 

Inscripció oberta  del  10  al  20  de gener de 2023. Cal  descarregar  i emplenar el formulari d’inscripció que 
trobareu a la pàgina web www.badalona.cat (activitat econòmica/IMPO) i podeu enviar –ho, en la franja horària de 
9.00 a 14.00 hores , a plansocupacio@badalona.cat , amb  la següent documentació: 
 Formulari emplenat i signat. 
*Només es tindran en consideració aquelles candidatures enviades en el període i horari establert i amb la documentació requerida. 

 
NOMBRE I 
TIPUS DE 
PLACES 
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tècnics/-ques de comunicació audiovisual, màrqueting 
digital o similar. Grau universitari en comunicació 
audiovisual 
tècnic/-ques en disseny gràfic. Amb grau universitari o 
CFGS de disseny gràfic 
tècnic/-ca en educació ambiental. Grau o CFGS en 
ciències ambientals, educació ambiental, o similar 
tècnic/-ca de Responsabilitat Social Corporativa. Grau 
universitari amb coneixements norma ISO 26000. 
tècnic/-ca en Administració general. Grau universitari 
en dret, administració pública, econòmiques o similar 
tècnic/-ca de mobilitat sostenible. Grau universitari en 
ciències ambientals o enginyeria 
tècnics/-ques en ecologia urbana i assessorament 
energètic. Grau universitari en enginyeria, ciències 
ambientals,  
arquitectes tècnic/-ques o delineants projectistes o 
enginyers de l'edificació 
tècnics/-ques en ocupació. Grau universitari en 
Psicologia, Pedagogia, Educació social o similar 
tècnics/-ques en gestió cultural. Grau universitari en 
humanitats, antropologia, història o similar 
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tècnics/-ques en educació. Grau universitari en 
educació, pedagogia, psicologia, educació primària. 
Fisioterapèutes. 
tècnics/-ques en educació social. Grau universitari en 
educació social, treball social, antropologia, 
humanitats 
tècnic/-ca en planificació estratègica. Grau 
universitari en ciències socials, polítiques o similar. 
tècnic/-ca d’assessorament a emprenedors. Grau 
universitari ADE o similar. 
dinamitzador de noves tecnologies. Grau universitari 
indiferent. 
auxiliar de farmàcia. CFGS en farmàcia 
informàtics. CFGS, CPs relacionats amb informàtica. 
tècnics/-ques de manteniment, CFGS en 
instalꞏlacions tèrmiques en edificis, electricitat o 
enginyeria elèctrica  
tècnic/-ca en administració i finances. CFGS 
Administració i finances, secretaria de direcció. 
tècnic/-ca en prevenció de riscos laborals. Grau 
universitari en PRL o CFGS de riscos professionals. 

Veure el document “Relació de llocs de treball” on s’especifica el perfil professional de cada lloc de treball. 

 
DOCUMENTA-

CÓ A APORTAR 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA; En el moment de l’entrevista haurà d’aportar la següent documentació obligatòria 

 Original del formulari d’inscripció emplenat i signat. 
 Còpia DNI 
 Còpia  del títol de formació professional de grau mig o superior o títol oficialment reconegut com a equivalents,  o 

d'un certificat de professionalitat, o d’un grau universitari, exigit pel lloc de treball que es presenti. 
 Còpia informe de la vida laboral (data no superior a 1 mes de la solꞏlicitud d’ inscripció) (www.sede.seg-social-

gob.es) (s’adjunta instruccions de com descarregar el document). 
 Còpia de la targeta de demanda d’ocupació / d’atur (DARDO) 
 Curriculum vitae  
DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL; En cas de que en disposi pot aportar la següent documentació 
 Informe dels serveis socials municipals que acrediti la 

situació d’especial vulnerabilitat. 
 Informe d’alguna entitat acreditada de participació 

activa en recerca de feina des de l´01/01/2022. 
 Fotocòpia de cursos de l’especialitat que es presenta. 
 Fotocòpia del carnet de família monoparental  
 Fotocòpia del certificat oficial de discapacitat. 

 Certificat de nivell C de llengua catalana.Per solꞏlicitar 
el certificat haureu de presentar la documentació 
acreditativa d'haver cursat l'assignatura de català a 
tots els estudis (llibre d'escolaritat) a l’ Institut i aquest 
us facilitarà el Certificat. 

 Tots aquells documents que acreditin qualsevol 
situació esmentada en els criteris de valoració. 
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Cada candidatura serà avaluada tenint en compte els següents factors: 
 

FACTORS SÒCIO-LABORALS * PUNTUACIÓ 

 Joves pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l’atur 1 

 Persones amb recerca activa de feina (informe d’alguna entitat acreditant la situació) 1 

 Membres de famílies monoparentals. 1 

 Membres de famílies perceptores de la Renda Garantida de la ciutadania (RGC)  1 

 Persones d’altres colꞏlectius a valoració dels serveis socials municipals (informe de serveis Socials acreditant la 
situació d’especial vulnerabilitat). 

1 

 Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere. 1 

 Persones amb situació acreditada de discapacitat, sempre i quan es disposi de la capacitat física i psíquica per a 
l’exercici de les funcions de les places convocades. 

1 

 No tenir experiència en el lloc de treball ofert de característiques similar, per donar la primera oportunitat laboral 
corresponent als estudis. 

1 

*Aquestes situacions hauran d’acreditar-se documentalment per a ser valorades. 8 

 

 

  
PROCÉS DE 
SELECCIÓ 

El procés de selecció es realitzarà a partir de la darrera setmana de gener de 2023. 

Cada candidatura obtindrà una puntuació segons la valoració dels factors sociolaborals, acadèmics i transversals, 
dels que es realitzarà un barem dels candidats per puntuació i per lloc de treball /perfil, quedant seleccionats els que 
obtinguin més puntuació. Cada candidat/-ta té assignat un número d’ inscripció. En cas de que hi hagi més d’ un 
aspirant per plaça amb la mateixa puntuació es procedirà a realitzar un sorteig, del que s’ obtindrà el número de tall. 
A partir del número de tall es seleccionaran, correlativament, les candidatures per els llocs de treball fins el número de 
places a cobrir. 

 
RELACIÓ DE 
PERSONES 

SELECCIONA-
DES 

Data de publicació de la relació de treballadors / -res seleccionats i suplents: 16 i 17 de febrer de 2023. 
Lloc de publicació: web www.badalona.cat (activitat econòmica/IMPO) 
El número de suplents variarà en funció del número de places de cada lloc de treball i del nombre de candidats per 
plaça.  

 
CRITERIS 

EXCLOENTS 

 Persones no inscrites com a demandants d'ocupació  
 Haver estat contractats en plans d’ocupació i programes de treball i formació en els anys 2021 i 2022.  
 No aportar la documentació mínima exigida. 
 No disposar de la titulació exigida pel lloc de treball  que es presenti. 

FACTORS ACADÈMICS  
 Formació relacionada amb el lloc de treball o 

especialitat a la que opta ** 
0,5  punts per cada curs superior a 30 hores  <2 

**Acreditació mitjançant certificats, diplomes i/o títol/s corresponents. (No es valora la formació o titulació mínima d’accés exigida al lloc 
de treball 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS*** 
Habilitats comunicatives i interpersonals, motivació i interès, compromís,  flexibilitat i adaptació, habilitats 
intrapersonals i autocontrol  

< 10 

***Les competències transversals seran avaluades a través de les entrevistes de selecció 
***** Es valorarà  la idoneïtat de la participació d’ aquelles persones que tinguin informes negatius d’ acompliment i desenvolupament en 
cas d’ haver participat en un Pla ocupacional i/o programes de treball anteriors. 



 PROJECTE EVA PER A JOVES 
Pla d’ocupació per a jovent amb titulació   
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

 

   

Si us plau, LLEGEIXI DETINGUDAMENT i COMPLIMENTI CADASCUN DELS APARTATS. Aquest document és una declaració jurada o 
promesa, en el que es declara que són certes totes i cadascuna de les dades indicades en aquest document. La no complementació, no veracitat 
i/o falsedat de les dades exclou les possibilitats de participació 
 

1. DADES PERSONALS| 
 

Nom  ____________________________________ Cognoms  ______________________________________________________  
DNI-NIE _________________________________ Gènere:  Home  Dona   _______________ 
Data de naixement  _____/______/_________  Edat:_______  Lloc de naixement  _____________________________________  
   dia mes any 

Domicili  __________________________________________________________________ Barri  _________________________  
Municipi ____________________________________________   Códi Postal   ________________________________________  
Telèfons de contacte:  __________________________________________ /  _________________________________________  
Telèfon de contacte en cas d’emergència:  _____________________________________________________________________   
e-mail:  _________________________________________________________________________________________________  
Nacionalitat ___________________________________________  País  ______________________________________________  
En el caso d’estranger extracomunitari, disposa de permís de feina :  SÍ   NO  Vàlid fins  _____/____/______ 
 dia  mes any 

2. CONEIXEMENT D’IDIOMES| 

Indiqui el nivell de coneixements de l’ idioma:   (Indicar nivell: cap, baix, mig, alt)  

 Català Nivell I Certificat:   Anglès Nivell |   

 Altres Idioma: Nivell:  Francès Nivell | 

Disposa de certificat de nivell de català  NO    SÍ Indiqui el nivell: 

3. DADES DE FORMACIÓ| 

Marqui amb una creu (X) la formació reglada acabada i indiqui l’especialitat: 
 

 Cicle formatiu de grau mig (CFGM) I        ESPECIALITAT:  Any de finalització:   

 Certificat de professionalitat I                      

 Cicle formatiu de grau superior (CFGS): 

 Altres I                      

ESTUDIS UNIVERSITARIS (indiqui l’especialitat): 

 Grau universitari:  Any de finalització:  

 Postgrau universitari 1:  Any de finalització:  

 Postgrau universitari 2:  Any de finalització:  

 Master  Any de finalització:  
En cas de no haver cursat els estudis a Espanya, indiqui el nivell y tipus d’estudis finalitzats i si disposa d’homologació: 
Títol: Homologat:  SÍ  NO  En tràmit 

Formació finalitzada NO reglada / Complementaria finalitzada:  

TÍTOL DE L’ACTIVITAT FORMATIVA LLOC NÚM. HORES MES/ANY 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
Coneixements d’ Informàtica       SÍ      NO 

Si disposa de Certificació ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació y la Comunicació), indiqui el nivell:  

 Certificat nivell bàsic   Certificat nivell mig   Certificat nivell avançat 
 

4. PARTICIPACIÓ COM A TREBALLADOR/-RA ANTERIOR EN PROGRAMES OCUPACIONALS | 

¿Ha treballat en Plans d’ocupació?    SÍ     NO         Indiqui número de Plans d’ocupació: _______________________________________   
Any:  __________   Ocupació _________________________________ Quina àrea/departament del Ajuntament  _________________________________________  
Any:  __________   Ocupació _________________________________ Quina àrea/departament del Ajuntament  _________________________________________   
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5. SITUACIÓ LABORAL ACTUAL | 
Marcar amb una “X” el que correspongui segons la seva situació actual: 

No treballo des de fa |   menys de 6 mesos   Entre 6–12 mesos  més de12 mesos   més de 24 mesos 
Inscrit a l’atur en situació de desocupació des de:  menys de 6 meses   Entre 6–12 mesos  més 12 mesos   més de  24 mesos 

 Si rebo una  prestació, subsidi, Renda garantida,... | Quantitat mensual  _________________________________ €  
en concepte de____________________________________________________________ fins la data   _____/______/________ 
                 dia        mes            any                              

6. SITUACIÓ SOCIO-FAMILIAR| 
 

Estat civil |   solter    casat    Altres:  _____________________________________________________________________________________________________    
Número de fills al seu càrrec| ________  
Disposa de certificat de família monoparental   SÍ     NO         
Observacions |  __________________________________________________________________________________________   
 

7. ALTRES DADES PERSONALS| 

Discapacitat reconeguda  SÍ  NO %_______________Tipus |  _________________________________________________________________________________  
Té  algun problema de salut que l’impedeixi fer algun tipus de feina | SÍ  NO   
Quin treball  no pot realitzar:  ______________________________________________________________________________________________________________________   
Disponibilitat per treballar| Matí      Tarda      Complerta    Indiferent   
Motius per la dificultat  de conciliació |  ___________________________________________________________________________________________________________  
 

8. LLOC DE TREBALL| 
Indiqui la preferència del lloc de feina al que opta.  

 tècnics/-ques de comunicació audiovisual, màrqueting digital 
o similar. Grau universitari en comunicació audiovisual 

 tècnic/-ques en disseny gràfic. Grau universitari o CFGS de 
disseny gràfic 

 tècnic/-ca en educació ambiental. Grau o CFGS en ciències 
ambientals, educació ambiental, o similar 

 tècnic/-ca de Responsabilitat Social Corporativa. Grau 
universitari amb coneixements norma ISO 26000. 

 tècnic/-ca en Administració general. Grau universitari en 
dret, administració pública, econòmiques o similar 

 tècnic/-ca de mobilitat sostenible. Grau universitari en 
ciències ambientals o enginyeria 

 tècnics/-ques en ecologia urbana i assessorament energètic. 
Grau universitari en enginyeria, ciències ambientals,  

 arquitectes tècnic/-ques o delineants projectistes o 
enginyers de l'edificació 

 tècnics/-ques en ocupació. Grau universitari en Psicologia, 
Pedagogia, Educació social o similar. 

 tècnics/-ques en gestió cultural. Grau universitari en 
humanitats, antropologia, història o similar 

 tècnics/-ques en educació. Grau universitari en educació, 
pedagogia, psicologia, educació primària. 

 Fisioterapeutes. 
 tècnics/-ques en educació social. Grau universitari en 

educació social, treball social, antropologia, humanitats 
 tècnic/-ca en planificació estratègica. Grau universitari en 

ciències socials, polítiques o similar. 
 tècnic/-ca d’assessorament a emprenedors. Grau 

universitari ADE o similar. 
 Dinamitzador de noves tecnologies. Grau universitari 

indiferent. 
 Auxiliar de farmàcia. CFGS en farmàcia 
 informàtics. CFGS, CPs relacionats amb informàtica. 
 tècnics/-ques de manteniment, CFGS en instalꞏlacions 

tèrmiques en edificis, electricitat o enginyeria elèctrica  
 tècnic/-ca en administració i finances. CFGS Administració i 

finances, secretaria de direcció. 
 tècnic/-ca en prevenció de riscos laborals. Grau universitari 

en Prevenció riscos  o CFGS de riscos professionals 

 

1. Motiu pel qual està interessat/-da en el lloc de treball. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. indiqui què considera que pot aportar al lloc de treball ofert. 
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9.1.DOCUMENTACIÓ OBLIGATORIA 9.2 DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL 

 Original I fotocòpia DNI / NIE vigent.           
 Formulari d’inscripció (El número de inscripció es el que es farà 

servir al sorteig, si fos necessari). 
 Fotocopia de la demanda de d’atur vigent  (Dardo) 
 Currículum Vitae actualitzat   (indicar lloc de treball  ocupat, funcion

temps treballat i nom empresa ). 
 Fotocopia  del informe de la vida laboral (data no superior a   

1 mes  de la solꞏlicitud de inscripció)(www.sede.seg-social.gob.es) 
 Fotocòpia  de la titulació acadèmica que acrediti el nivell formatiu 

acabat (reglat). 
 

 Fotocòpia del carnet de família monoparental. 

 En cas de que tots els membres de la unitat familiar estiguin a l’atur, 
demanda d’ocupació DONO dels mateixos. 

 Fotocopia del certificat oficial de discapacitat, si procedeix.  
 Fotocopia dels certificats de cursos/accions formatives  
 Certificat de nivell C de llengua catalana.  
 Informe de serveis socials municipals acreditant situació de especial 

vulnerabilitat 
 Informe de entitat acreditada de participació activa en recerca de 

feina des de l’ 01/01/2022. 
 Tots aquells documents que acreditin qualsevol situació esmentada en 

els criteris de valoració.
 
10. AVÍS SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.  MARQUI AMB UNA CREU: 

 

  Accepto de conformitat de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, que les 

dades personals recaptades pel Servei municipal d’Ocupació - IMPÒ, així com totes aquelles que es deriven de les relacions que vostè vagi 
mantenint amb aquest organisme, s’ incorporen en fitxers titularitat de Servei municipal d’Ocupació - IMPO amb la finalitat de gestionar 
adequadament els serveis de promoció de l’ocupació que desenvolupa aquest organisme en l’exercici de la seva funció pública. L’usuari presta 
el seu consentiment exprés per a que Servei municipal d’Ocupació - IMPO pugui tractar les dades especialment sensibles que puguin constar en 
aquest document, o les que puguin recollir-se al llarg de l’itinerari, per al desenvolupament de les funcions pròpies de Servei municipal 
d’Ocupació - IMPO.  Les seves dades podran ser comunicades als efectes acreditatius oportuns a l’Ajuntament de Badalona (al que pertany 
aquest organisme), i a altres organismes públics promotors i subvencionadors dels programes de Servei municipal d’Ocupació - IMPO en els 
que participa l’usuari o a altres entitats públiques que deriven als usuaris quan estiguin exercint el mateix tipus de competències (com al Servei 
d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal, Àrea Metropolitana de Barcelona). 

Les seves dades podran ser incloses als llistats que Servei municipal d’Ocupació - IMPO publica en taulers d’anuncis dels Centres on l’usuari 
desenvolupa les accions. 

D’altra banda, es demana el consentiment de l’usuari per a publicar el seu nom, cognoms i fotografia en targetes que l’identifiquin com a usuari 
de Servei municipal d’Ocupació - IMPO, en cas que sigui contractat, i altres arxius de consulta (informàtics o en qualsevol altre suport), als 
efectes de facilitar la correcta identificació entre els treballadors i usuaris de l’organització.  
Agrairíem que ens comuniqués a la major brevetat possible qualsevol alteració o modificació que pugui produir-se en les dades de caràcter 
personal per vostè facilitades. Per a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancelꞏlació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant 
carta a Servei municipal d’Ocupació - IMPO, Ref. Protecció de dades, Masia Can Boscà, c/ Nova Cançó 1, 08915 Badalona. 
En cas de facilitar dades de terceres persones amb les que contactar en cas d’emergència, o en cas d’haver de localitzar a l’usuari per 
comunicar-li qualsevol incidència o aspecte d’interès relacionat amb al seu contracte de treball o itinerari, l’usuari es compromet a facilitar-les 
amb la prèvia conformitat dels afectats, i havent-los informat de forma inequívoca dels següents aspectes| a) del fet de que facilita a Servei 
municipal d’Ocupació - IMPO les seves dades personals identificatives i de contacte; b) que Servei municipal d’Ocupació - IMPO les incorpora 
en els seus fitxers per les finalitats esmentades; c) que Servei municipal d’Ocupació - IMPO reconeix als interessats els drets d’accés, 
rectificació, cancelꞏlació i oposició que legalment els corresponen, i que per exercitar-los poden dirigir-se per escrit a Masia Can Boscà, c/ Nova 
Cançó 1, 08915 Badalona (Ref.| Protecció de Dades). 
 

 Autoritzo a l’Ajuntament de Badalona a fer les consultes pertinents per verificar les meves dades personals en relació als requisits i 
mèrits definits en les bases reguladores del present procés selectiu, si escau, davant de| 

 Departament de Treball, Afers Socials i Família 
 Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) 
 Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
 Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
 Instituto Nacional de Empleo – Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

 

  Accepto que les meves  dades seran incloses en un fitxer del servei municipal de l’Ajuntament de Badalona per a la finalitat 
indicada, adoptant les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa  De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) . Podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació i 
cancelꞏlació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Badalona. 
 
Declaració de la persona solꞏlicitant 

  Que les dades consignades a la solꞏlicitud i a la documentació que s’adjunta són certes.  

  Que conec i accepto les bases de la convocatòria.  

  Que estic obligat/da a comunicar al Servei Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de Badalona qualsevol variació que pogués produir-se 
d’ara endavant i a facilitar tota la informació que em sigui requerida, d’acord amb la normativa vigent. 
  

Signatura 

 

 

Badalona,  ____ de/d’ _________________ de  2023 
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INFORME VIDA LABORAL  COM L’OBTINC? 

Segueix les següents indicacions: 

 

PER INTERNET: 

 

 

 

 

I SI MAI HE TREBALLAT: 

 

 

IMPORTANT: si el teu telèfon no consta a la base de dades de la seguretat social, haurà d'anar a 
l'oficina per informar de les teves dades (Avinguda Presidents Companys Nº106) 
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