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0000 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
Convocatòria extraordinària Programa Treball i Formació 2020. D’acord 
amb la Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s'obre la 
convocatòria extraordinària per a l'any 2020 per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació, que preveu el Decret llei 
16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementarias en matèria de 
transparència, ajuts de carácter social, contractació i mobilitat per fer front 
a la COVID-19 (SOC-Treball i Formació COVID-19). . 
 
Procés de selecció de 3 peons, amb categoria assimilada a la de peons 
sense qualificar, Grup AP. Per realitzar 3 contractes de 9 mesos. 
 
Aquest procés de selecció està dirigit:  
 

 LÍNIA COVID19 “Accions de millora de la mobilitat a la via pública 
per millorar la mobilitat a peu”: Contractació de 2 persones durant 9 
mesos, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), a 
partir del 16 de març de 2020, aquest inclòs, (COVID). 

 
 LÍNIA PANCOVID-19 “Accions de millora als edificis municipals per 
garantir les condicions de protecció als treballadors públics i la ciutadania 
causada per la crisi sanitària PANPCOVID-19 ”: Contractació d’1 persona 
durant 9 mesos, en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no 
perceptora de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts.  
 

 
REQUISITS: 

1. Estar empadronat a Montornès del Vallès abans de la publicació 
d’aquesta convocatòria. 
2. Estar inscrit en el SOC com a demandant d’ocupació no ocupat. 
3. Estar inscrit a la Borsa de Treball de l’Ajuntament de Montornès del 
Vallès. 
4. Complir les condicions i requisits que demana el SOC a la 
convocatòria i a la resolució.  
5. Parlar castellà i entendre català 

 
La inscripció haurà de realitzar-se a traves de la pàgina web del Servei Local 
d’Ocupació de la Diputació de Barcelona https://xaloc.diba.cat abans del 2 de 
novembre 2020. 
 

- Número d’Oferta: 300369 
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PROCEDIMENT 
 
Una vegada inscrit a l’oferta les persones candidates considerades idònies pel 
SOC, seran requerides pel Departament d’Ocupació, Promoció Econòmica i 
comerç perquè presentin la següent documentació: 
 

- Certificat d’inscripció en el SOC 
- Història de vida laboral (INSS) 
 

El Departament d’Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç realitzarà una 
valoració de la documentació, de conformitat amb els següents criteris:  
 

- En actiu a Borsa de Treball: 1 punt 
 

Una vegada realitzada la valoració de la documentació presentada les persones 
seleccionades realitzaran una entrevista amb l’òrgan de selecció que estarà 
composat per: 
  

- Un tècnic del Departament de Medi Ambient o de la Brigada Municipal 
d’Obres. 

- El cap del Departament d’Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç (o qui 
el substitueixi). 

- La cap del Departament de Serveis Socials (o qui la substitueixi). 
- Un/a tècnica del Departament OPEC 

 
La puntuació màxima a obtenir en aquesta entrevista serà de 15 punts:  5 punts 
en funció de la situació econòmica social, 5 punts en funció del seu itinerari de 
recerca de feina en el Departament OPEC de Montornès del Vallès i 5 punts en 
funció de la capacitació professional. 
 
Una vegada conclòs el procés de selecció, la contractació restarà pendent a que 
els SOC determini la idoneïtat dels candidats seleccionats, per complir els 
requisits establerts a la convocatòria 
 
LLOCS A COBRIR:  
 
Línia COVID 
Expedient 2020-COVID-9-SPOO-00064 
2 contractes de 9 mesos d’operari/a de manteniment, inici previst de les 
contractacions 16 de novembre de 2020 (preferentment dones). 
 
Línia PANPCOVID  
Expedient 2020-PANP-9-SPOO-00064 
1 contracte de 9 mesos d’operari/a de manteniment, inici previst de les 
contractacions 16 de novembre de 2020 (preferentment dones). 
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Principals tasques a desenvolupar, LÍNIA COVID: “Accions de millora de la 
mobilitat a la via pública per millorar la mobilitat a peu”: 
 
Les tasques serien les pròpies d’un/a operari/a sota la supervisió dels oficials de 
primera de la brigada municipal.  
Les accions principals a desenvolupar serien:  
- Arranjament voreres i passos de vianants 
- Col·locació de pilones i tanques de protecció 
- Col·locació de retolació i senyalització viària 
- Col·locació de mobiliari urbà 
- Realització de senyalització viària 
- Manteniment de la via pública en general  
 
Principals tasques a desenvolupar, LÍNIAPANPCOVID-19: “Accions de millora 
als edificis municipals per garantir les condicions de protecció als 
treballadors públics i la ciutadania causada per la crisis sanitària 
PANPCOVID-19”. 
Els serveis tècnics municipals han realitzat una sèrie de propostes per millorar els 
espais interiors i accessos a diferents edificis municipals, espais de treball i 
d’atenció a la ciutadania. Per aquest motiu, cal executar una sèrie d’obres per fer-
ho possible.  
Les accions principals a desenvolupar serien:  
- Enderroc d’envans interiors, fusteria i altres elements 
- Treballs de paleteria, revestiments i pintura 
- Petits treballs d’instal·lacions  
- Suport de logística i distribució de mobiliari 
- Manteniment dels equipaments públics en general  
 
Les tasques serien les pròpies d’un/a operari sota la supervisió dels oficials de la 
brigada municipal.  
 
Aquests treballs no suposen places estructurals i estaran directament 
relacionades amb l’ interès social que persegueix el projecte vinculat a la situació 
actual de crisi sanitària COVID-19, essent activitats addicionals a l’activitat 
habitual del personal de l’Ajuntament. Es tracta d’una campanya dirigida a la 
millora d’aquests espais urbans i facilitar la mobilitat a peu del centre del 
municipi.  
 
Les persones contractades adquiriran experiència i pràctica professional en 
l’àmbit del manteniment de la via pública, mobiliari urbà, senyalització viària i 
pintura, així com l’aplicació de les mesures preventives al seu lloc de treball, 
utilització de maquinària i utensilis, EPIs, etc. 



