Bases reguladores i convocatòria per la contractació i formació de dues
persones migrades, en el marc del programa Treball i Formació, Línia
ACOL 2022*
*(condicionada a la resolució de l’atorgament de la subvenció que garanteix el finançament i la
continuïtat de la Línia ACOL 2022, del programa Treball i Formació, per part del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, aprovada per Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre).

Des de l’Ajuntament de Montornès del Vallès es busquen dues persones
migrades en situació administrativa irregular que estiguin disposició d’obtenir
una autorització de residència i treball per arrelament social, amb l’objectiu de
millorar la seva situació de desocupació mitjançant formació i experiència
professional, en el marc del programa Treball i Formació, línia ACOL 2022, com es troba regulat a l’article 5 de la RESOLUCIÓ TSF/2817/2020, de 4 de
novembre, per la qual s'obre la convocatòria de la línia ACOL per l'any 2020 en
relació amb les actuacions del programa Treball i Formació (SOC–TRFO
ACOL) per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, i com s’estableix a la base 6 de l'annex 1 de
l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre.
La contractació de les persones seleccionades restarà condicionada a la
resolució de l’atorgament de la subvenció que garanteix el finançament i la
continuïtat de la Línia ACOL 2022, del programa Treball i Formació, per part del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, aprovada per Ordre TSF/156/2018, de
20 de setembre.
S’OFEREIX:
 Contracte laboral temporal, per un període de 12 mesos.
 Formació dins l’horari laboral
 Jornada de treball, amb caràcter general, de jornada completa de 35
hores
 Els possibles contractes es podran iniciar com a màxim el 30 de
desembre de 2022 i hauran de finalitzar com a màxim el 29 de desembre
de 2023. *
.
REQUISITS:
Els requisits per a participar a la convocatòria queden condicionats a l’emissió
de la Resolució de la convocatòria del programa Treball i Formació ACOL 2022
per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, prevists a l’article 5 de la
RESOLUCIÓ TSF/2817/2020, de 4 de novembre i els definits a la base 6 de
l'annex 1 de l'Ordre TSF/156/2018, del 20 de setembre, per la qual
* condicionada a la resolució de l’atorgament de la subvenció que garanteix el finançament i la continuïtat de la Línia
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TSF/156/2018, de 20 de setembre).

s’estableixen els requisits específics de les persones destinatàries que han de
complir a la data de la presentació, que són els següents:
a) Complir els requisits per a poder formalitzar els permisos de residència i
treball.
b) No ésser persones ciutadanes de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic
Europeu o de Suïssa o familiar de ciutadans d’aquests països els quals
els és d’aplicació el règim de ciutadà de la Unió Europea .
c) Acreditar la permanència continuada a l’Estat Espanyol durant els
darrers 3 anys, els 24 darrers mesos dels quals a Catalunya, i els últims
6 mesos al municipi de Montornès del Vallès en el moment de
presentació de la sol·licitud. Si es detecta una interrupció en la inscripció
padronal, només s’acceptaran els casos en què aquesta sigui igual o
inferior a 120 dies. Aquesta acreditació es farà, exclusivament,
mitjançant el certificat d’empadronament històric.
d) No tenir antecedents penals en el territori espanyol.
CRITERIS A VALORAR:
Mitjançant un sistema de barem on, com establert per l’article 10.3 de la
RESOLUCIÓ TSF/2817/2020, de 4 de novembre i segons l'annex 1 de l'Ordre
TSF/156/2018, de 20 de setembre, es valorarà el grau de vulnerabilitat que
consta acreditat a l’informe social previst a l'article 9.2 de la RESOLUCIÓ
TSF/2817/2020, de 4 de novembre i base 13b de l’ORDRE TSF/156/2018, de
20 de setembre, de la següent manera:


Situació familiar (nombre de fills a càrrec) – (2 punts per fills/filles a
càrrec amb un màxim de 10 punts)



Situació social - 30 puntso Realització mòdul A servei primera acollida, curs llengua catalana
90 hores o formacions equivalents reconegudes – màxim 10
punts En cas de tenir un Curs de llengua catalana de entre 45 i
89 hores , s’atorgaran 5 puntso Realització mòdul B servei acollida certificat coneixements
laborals – 10 puntso Realització mòdul C servei acollida certificat coneixement societat
catalana i marc jurídic o formacions equivalents (títol ESO), -10
punts-



Situació de vulnerabilitat habitacional – 10 punts- (acreditació mitjançant
informe de serveis socials de situació de sensellarisme )
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Altres circumstàncies
o Majors de 45 anys - 5 punts
o Certificat de discapacitat -5 punts per certificat
o Dones que pateixen o han patit violència masclista ateses pel
SIAD o SIE, mitjançant informe -5 punts
o Dones víctima de tràfic d’éssers humans per explotació sexual – 5
punts
o Dona que exerceix el treball sexual – 5 punts
o Persona jove ex tutelada, menor de 30 anys, sense referents
familiars a Catalunya que ha estat acollit en centres de la DGAIA
o en institucions de protecció a la infància o equivalents – 5 punts



Entrevista personal i/o realització de proves específiques - 10 punts- .
o Si s’escau, es valorarà l’adequació de la persona candidata al lloc
de treball, així com les seves competències tècnico-professionals;
motivació; disponibilitat; competències lingüístiques i accions de
millora de l’ocupabilitat.
o També es farà la valoració de la seva la participació activa en
accions i programes de la Borsa de Treball de l’Ajuntament de
Montornès del Vallès.

Els criteris de valoració de les candidatures queden condicionats a l’emissió de
la Resolució de la convocatòria del programa Treball i Formació ACOL 2022
per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
Les persones que desitgin prendre part en les proves selectives hauran
de presentar una sol·licitud al Registre General a l’Ajuntament de Montornès
del Vallès, situat a C/Sant Isidre 11-13, o a través de la seu electrònica
www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tràmits,
apartat
“instància
genèrica”, a la qual faran constar que compleixen les condicions de capacitat i
els requisits exigits a la convocatòria. El model de sol·licitud es pot obtenir a la
pàgina web www.montornes.cat
A la sol·licitud caldrà annexar la documentació següent, tal com s’estableix a
l’article 9.2 de la RESOLUCIÓ TSF/2817/2020, de 4 de novembre:


Passaport o cèdula d’inscripció en vigor, amb una vigència mínima de
quatre mesos.
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Certificat d’empadronament històric dels municipis on s’hagi residit, a
excepció de l’Ajuntament de Montornès, amb una vigència de 3 mesos
des de la data d’emissió del document.



Informe Social que caldrà que la persona interessada sol·liciti al
departament de Serveis Socials de Montornès del Vallès.



Llibre de família, en cas de tenir infants a càrrec.

 Formació realitzada a l'Estat Espanyol.
 Certificats de discapacitat, si s'escau.
 Informe del SIAD o SIE en cas de dones víctimes de violència masclista,
si s'escau.
 Altra documentació que considerin oportú per acreditar la situació de
vulnerabilitat.
 Autorització per a la consulta de les seves dades a l'aplicació PICA dels
antecedents penals a Espanya. En el supòsit de no presentar aquesta
autorització, s'ha de presentar el certificat d'antecedents penals
d'Espanya. Aquest document ha de tenir una vigència de 3 mesos.
La presentació de la sol·licitud fora del termini establert comporta l’exclusió de
les persones aspirants, així com també la presentació abans de l’obertura del
termini.
El termini de presentació de sol·licituds i finalitza el 25 de febrer de 2022 .
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