NOVA CONVOCATÒRIA DEL PROJECTE:
TREBALL ALS BARRIS BERGA 2018-2019
S’obre el procés selectiu per a contractar 12 persones durant 6 mesos.
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del
Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social:
projecte Treball als barris”.

PLACES QUE ES CONVOQUEN:
-

1 Tècnic/a Dinamitzador/a de l’espai públic

-

1 encarregat de brigada

-

1 oficial 2a electricista

-

1 peó electricista

-

2 oficials 2a construcció

-

2 peons construcció

-

1 oficial 2a jardineria

-

1 peó jardineria

-

2 oficials 2a pintor

1. A QUI VA DIRIGIDA LA CONVOCATÒRIA I EN QUE CONSISTEIX
La convocatòria va dirigida a persones:
- RESIDENTS AL BARRI ANTIC DE BERGA (IMPRESCINDIBLE)
D’acord amb l’Ajuntament de Berga es considera llocs de residència en el barri objecte d’actuació
els següents carrers:
AGRICULTURA
BALÇ
BORREDÀ
CARITAT
CIUTAT
INSTRUCCIO
MOSSEN COMELLAS

ALPENS
BALMES
BUXADE
CARME
CLAVE
LLUIS ROSAL
MOSSEN ESPELT

ANGELS
BON REPOS
CARDONA
CASTELLAR DEL RIU
HARMONIA
MENORETS
MOSSEN HUCH

OM
PINSANIA
PL. FONTS
PL. RIBERA
PL. SANTA MAGDALENA
PUIG-REIG
PUJADA MURALLA
RONDA QUERALT
SANT FRANCESC
TRV. BORREDÀ
VILADA

PARAIRES
PL. CIUTAT
PL. FORN
PL. SANT JOAN
PL. VILADOMAT
PUJ. SANT FRANCESC
RIBERA
SANT ANTONI
TORRE DE LES HORES
TRV. PIETAT
VOLTES DE CLARIS

PIETAT
PL. DOCTOR SALO
PL. MARAGALL
PL. SANT PERE
POMPEU FABRA
PUJADA DEL CASTELL
RONDA MORETA
SANTA MAGDALENA
TRV. BALÇ
VERDAGUER

(En el cas de la plaça de tècnic Dinamitzador/a de l’espai públic NO ÉS Imprescindible residir al
cas antic)
- Persones en situació d’atur, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) al
Servei d’ocupació de Catalunya
- Persones que no cobrin la prestació per desocupació (protecció a nivell contributiu)

2. JORNADA DE TREBALL I FUNCIONS
Les característiques generals de les places ofertades són les següents:
- Durada: temporal per 6 mesos no prorrogables
- Sistema de selecció: Concurs mèrits lliure
- Modalitat de contracte: contracte de treball de durada determinada d’interés social
- Jornada completa

A quins llocs de treball puc optar?
A) Denominació del lloc de treball: DINAMITZADOR/A DE L’ESPAI PÚBLIC
- Nombre de places: 1
- Funcions: . Dissenyar, elaborar i organitzar programes d'actuació municipal en matèria de
fires i activitats populars.
. Preparar, executar i fer el seguiment de les fires anuals:
Cercar expositors i proveïdors
Tractar amb els expositors: empreses, comerços i entitats participants
Cercar proveïdors per a l'animació i la dinamització firal
Preparar i dissenyar l'espai firal, la distribució d'expositors i coordinar el muntatge i
desmuntatge
- Formació: Preferentment formació universitària en Ciències Socials i Jurídiques.
- Altres aspectes que es tindran en compte:
Estar en possessió del carnet de conduir B
Domini de català i castellà.

Coneixements d’ofimàtica
B) Denominació del lloc de treball: ENCARREGAT DE BRIGADA:

- Nombre de places: 1
- Funcions:
1. Coordinació del personal al seu càrrec
2. Realitzar feines de manteniment i reparació de la via pública que inclou: construcció de
voreres; pavimentacions, reparacions a les xarxes de serveis públics urbans de titularitat
municipal amb gestió directe a càrrec de l’Ajuntament i treballs en general de manteniment
a la via pública, etc.
3. Realitzar tasques de neteja i conservació d’eines i maquinària utilitzada.
4. Traslladar i descarregar els materials i el mobiliari necessari per les tasques a desenvolupar
5. Vetllar per la seguretat i salut en el lloc de treball, utilitzant adequadament els mitjans i
equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts i la
normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
- Formació: relacionada amb el lloc de treball
- Altres aspectes que es tindran en compte:
Estar en possessió del carnet de conduir B
C) Denominació del lloc de treball: OFICIAL 2ª CONSTRUCCIÓ

- Nombre de places: 2
- Funcions: 1. Preparar la zona de treball i organitzar l'entorn, determinant i adequant els
materials, eines, estris, màquines, mitjans auxiliars i equips de protecció individual i col·lectiva
necessaris.
2. Replantejar l'element a construir, mesurant i localitzant cotes, traçant línies (rectes, corbes,
perpendiculars, diagonals...), anivellant i aplomant, col·locant regles o mires.
3. Construir fonaments, executar xarxes de sanejament, construir murs, parets, pilars, paredons,
envans.
4. Construir cobertes. Arrebossar, remolinar i lliscar paraments verticals i horitzontals. Enguixar i
lliscar paraments interiors.
5. Treballs de manteniment de la via pública, serveis urbans i d'edificis i equipaments de titularitat
municipal, propis del lloc de treball.

- Formació: relacionada amb el lloc de treball
- Altres aspectes que es tindran en compte:
Estar en possessió del carnet de conduir B
D) Denominació del lloc de treball: PEÓ CONSTRUCCIÓ
- Nombre de places: 2
- Funcions: 1.Donar suport en totes aquelles tasques que es portin a terme en relació als treballs
de manteniment d’edificis d’obra nova en edificis i a la via pública de titularitat municipal.
2. Donar suport en el muntatge i organització d’esdeveniments, de muntatge de tarimes o
escenaris per determinats actes organitzats per l’Ajuntament.
3. En l’exercici de l’ocupació, vetllar per la seguretat i la salut en el seu lloc de treball, utilitzant
adequadament els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els
procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i fer-se

càrrec del manteniment i reposició dels elements de senyalització i protecció de la zona de
treball
E) Denominació del lloc de treball: OFICIAL 2ª JARDINERIA

- Nombre de places: 1
- Funcions: 1.Realitzar tasques de manteniment de parcs i jardins, tals com netejar, desbrossar,
garbellar, fermar, segar, llaurar, plantar, regar, netejar, aportar i estendre sauló, etc., per
l’adequat condicionament de l’accessibilitat, mobilitat i salut pública de tots el parcs públics del
municipi.
2. Realitzar tasques de rec de parcs i jardins, de manteniment i neteja de paviments tous,
paviments durs i mobiliari urbà.
3. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els mitjans i
equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts i la
normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
- Formació: relacionada amb el lloc de treball
- Altres aspectes que es tindran en compte:
Estar en possessió del carnet de conduir B
F) Denominació del lloc de treball: PEÓ JARDINERIA

- Nombre de places: 1
- Funcions: 1.Realitzar tasques de manteniment de parcs i jardins, tals com netejar, desbrossar,
garbellar, fermar, segar, llaurar, plantar, regar, netejar, aportar i estendre sauló, etc., per l’adequat
condicionament de l’accessibilitat, mobilitat i salut pública de tots el parcs públics del municipi.
2. Realitzar tasques de rec de parcs i jardins, de manteniment i neteja de paviments tous,
paviments durs i mobiliari urbà.
3. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els mitjans i
equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts i la
normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
G) Denominació del lloc de treball: OFICIAL 2ª PINTURA

- Nombre de places: 2
- Funcions: 1. Realitzar treballs de pintura com per exemple esmaltar, rascar, pintar,... tant en
dependències municipals, com en el mobiliari urbà i la via pública.
2. Netejar graffitis i altres pintades a les estances municipals i a la via pública.
3. Treballs de pintat de marques vials a la via pública.
5. Traslladar materials de pintura i mobiliari divers.
6. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els mitjans i
equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts i la
normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

- Formació: relacionada amb el lloc de treball
- Altres aspectes que es tindran en compte:
Estar en possessió del carnet de conduir B
H) Denominació del lloc de treball: OFICIAL 2ª ELECTRICITAT

- Nombre de places: 2
- Funcions: 1. Realitzar tasques de manteniment i reparació de les instal·lacions elèctriques,
d’aigua, climatització i calefacció de les dependències municipals tenint cura, en tot cas, de les

eines i materials al seu càrrec, com a servei prioritari el de manteniment i conservació de
l’enllumenat públic i de les dependències municipals.
2. Fer el manteniment i la reparació dels dispositius de rec i fonts municipals.
3. Muntar i desmuntar els sistemes elèctrics de les festes i esdeveniments populars així com el
muntatge de les llums de Nadal.
4. En l’exercici de l’ocupació vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant
adequadament els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els
procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos i fer-se càrrec
del mantenimenti reposició dels elements de senyalització i protecció de la zona de treball.
- Formació: relacionada amb el lloc de treball
- Altres aspectes que es tindran en compte:
Estar en possessió del carnet de conduir B
I)

Denominació del lloc de treball: Peó - electricitat:
- Nombre de places: 1
- Funcions:
1. Realitzar tasques de manteniment i reparació de les instal·lacions elèctriques de les
dependències municipals tenint cura, en tot cas, de les eines i materials al seu càrrec,
2. manteniment i conservació de l’enllumenat públic i de les dependències municipals.
3. Fer el manteniment i la reparació dels dispositius de rec i fonts municipals.
4. Muntar i desmuntar els sistemes elèctrics de les festes i esdeveniments populars així com el
muntatge de les llums de Nadal.
5. En l’exercici de l’ocupació vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball. utilitzant
adequadament els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els
procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos i fer-se càrrec
del mantenimenti reposició dels elements de senyalització i protecció de la zona de treball.
3. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Per presentar-te a la convocatòria cal que et dirigeixis a l’oficina del SOC de Berga (Avinguda
del Canal Industrial, 9-11-13) on comprovaran si compleixes els requisits que es sol·liciten per
cobrir les places.
Si compleixes requisits, els tècnics del SOC et registraran i t’entregaran els documents que has
de presentar amb els altres documents que es detallen a continuació (*) al Centre de Formació
de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà (Carrer Lluis Millet 33 – Berga) que serà
l’entitat responsable de realitzar la selecció.

Fins quan tinc temps per a presentar la meva candidatura?
Pots presentar la documentació a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà des del 22 de
febrer fins l’1 de febrer de 2019 a les 14:00 h.

(*) DOCUMENTACIÓ QUE HE D’APORTAR:
Caldrà omplir una instància que se t’entregarà en el moment de presentar la documentació a
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i aquesta haurà d’anar acompanyada de la següent
documentació que haurà de ser presentada per la seva contrastació.
Documents obligatoris:
0. Instància
1. Document de derivació del SOC
2. Fotocòpia del DNI / NIE
3. Currículum vitae actualitzat on constarà tots aquells mèrits i capacitats que tinguin
relació amb el lloc a proveir degudament especificats.
4. Per la plaça de Dinamitzador d’espais públics caldrà la fotocòpia de la titulació exigida
5. Informe de Vida Laboral actualitzat.
6. Justificants acreditatius dels mèrits al·legats, sense que l’òrgan seleccionador pugui
valorar altres mèrits que els aportats en aquest moment. Els cursos, seminaris i jornades
que s’al·leguin com a mèrits hauran de ser acreditats mitjançant fotocòpia dels títols
oficials o homologats, en el que hi consti el centre emissor dels mateixos, així com les
hores de durada, assistència o aprofitament.
7. Fotocòpia del carnet de conduir B (si ho requereixi el lloc de treball).
Aquests documents justificatius s’han de presentar durant el període de recollida d’instàncies.
Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats.
3. COM SERÀ EL PROCÉS DE SELECCIÓ?
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es farà públic el document de
candidatures admeses i es convocarà als aspirants a la següent fase del procés de selecció.
Totes les convocatòries i els resultats s’anunciaran en el taulell d’anuncis del Centre de formació
de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i a la web de l’Agència.

Què es valorarà en el procés selectiu?
FASE 1. Prova específica
Els aspirants realitzaran els dies 4 i 5 de febrer una prova teòrica - pràctica directament
relacionada amb les funcions pròpies de la categoria i/o professió en el termini màxim de 60
minuts.
Aquest exercici es obligatori i eliminatori, puntuant-se de 0 a 10 punts, essent eliminats els
aspirants que no obtinguin un mínim de 5 punts
FASE 2. Valoració de mèrits
L’avaluació dels mèrits es realitzarà, exclusivament, sobre la documentació acreditativa
aportada per l’aspirant en el moment de presentar la sol·licitud i conjuntament amb el
currículum vitae d’acord amb el barem següent:

A) Experiència professional, a justificar mitjançant serveis prestats a l’administració
pública o en el sector privat, en llocs de treball de funcions equivalents o anàlogues a
les de la plaça a cobrir, prestats en virtut de contracte laboral o relació funcionarial, a
raó de 0.10 punts per cada mes treballat; fins a un màxim de 3 punts
La valoració dels serveis prestats, en virtut d’un contracte de naturalesa laboral, es farà a través
de l’aportació de còpia del contracte laboral i/o de l’informe de vida laboral emès per la
Tresoreria General de la Seguretat Social, en els quals hi haurà de constar de forma clara i
expressa la categoria professional i el període concret de prestació dels serveis.
B) Cursos de formació amb un màxim de 2 punts, segons el barem següent:
Altres cursos:
- Cursos de durada superior a 100 hores: 0.75 punts
- Cursos de durada de 51 hores fins a 100 hores: 0.25 punts
- Cursos de durada de 20 hores a 50 hores: 0.05 per cada curs
L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de
l’entitat organitzadora, denominació del curs i la durada en hores. En el supòsit que no
especifiqui la duració en hores del curs, es valorarà amb la puntuació mínima.
FASE 3. Entrevista personal
En aquesta fase del procés selectiu els aspirants seran convocats per a la realització d’una
entrevista personal. Aquesta tractarà sobre qüestions pròpies de la plaça i avalua de les
competències requerides, trajectòria i experiència professional i les característiques personals
d’adequació al lloc de treball i la situació personal de cadascún
La qualificació màxima a atorgar en aquesta prova serà de màxim 3 punts.

Com sabré si sóc la persona seleccionada?
Les qualificacions s’obtindran per la suma de les diferents fases, resultant com a qualificació final
la suma obtinguda en totes i cadascuna de les fases.
Finalitzada la qualificació dels/les aspirants, s’elaborarà la llista dels candidats amb la puntuació
obtinguda en les proves per ordre numèric correlatiu de la puntuació obtinguda en ordre
descendent i es farà constar els noms dels/les que quedin dins del nombre de places
convocades. Amb posterioritat a la resolució es contactarà amb la persona que hagi obtingut
major puntuació.
En el cas de que tots siguin admesos es passarà a la fase de contractació. En cas de no cobrir les
places en les àrees definides, es valorarà el perfil dels candidats a l’hora d’encabir-los a altres
àrees funcionals de l’entitat.
Si el candidat proposat no presentés la documentació o no reunís els requisits exigits en el
moment de contractació, no podrà ser contractat i quedarà exclòs del procés selectiu. En aquest
cas es durà a terme la contractació de l’aspirant que figuri a continuació en el llistat de
puntuacions.

