BASES DEL PROCÉS SELECTIU DE DUES PLACES TÈCNIC/A MIG (A2,21)
PER AL SERVEI DE TREBALL (ESPAI DE RECERCA DE FEINA) DE L’IMET
PEL MÈTODE DE LLIURE ACCÉS
Objecte de la convocatòria:
Provisió de dues places de TÈCNIC/A MIG (A2-21) vinculades a l’Espai de
Recerca de Feina del Servei de Treball de l’Institut Municipal d’Educació i
Treball (IMET), d’acord l’Ordre EMO/308/2015 de 23 de setembre, per la qual
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al
desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a
l’ocupació, convocatòria per a l’any 2015, i supeditada a l’atorgament d’aquesta,
pel mètode de lliure accés per al personal de nou ingrés, segons el que marca
l’article 10 del vigent conveni col·lectiu.
Característiques del lloc de treball:
a) Contractació temporal per obra i servei a temps complert. El contracte
s’iniciarà en el transcurs dels 5 dies hàbils següents a la notificació de la
resolució d’atorgament de subvenció, i amb una durada del contracte estimativa
de 12 mesos, d’acord a la durada de l’atorgament de la subvenció.
b) Adscripció: Servei de Treball
c) Jornada laboral de 37,5 hores setmanals. Horari a determinar segons les
necessitats del servei
d) Categoria : Tècnic/a mig (A2,21)
e) Sou: 23.520.-€ anuals. Aquest sou és finalista per a tota la contractació i es
desprèn de l’import íntegre assignat segons l’Ordre EMO/308/2015 per al
Personal Tècnic objecte d’aquesta contractació, així com l’acord empresa i
representants sindicals.
Requisits de l’aspirant:
1. Requisits imprescindibles:
a) Formació en psicologia, pedagogia o psicopedagogia.
b) Experiència demostrable d’un any en impartició de mòduls de recerca
de feina i/o inserció laboral (l’acreditació de l’experiència haurà de ser
mitjançant còpia del contracte on s’expliciti que s’han prestat els
serveis explicitats, o mitjançant un certificat de l’empresa o entitat on
s’ha treballat on s’expliciti les funcions desenvolupades).
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c) Llengua catalana Nivell C.
2. Requisits a valorar pel Tribunal (màxim 13 punts):
a) Haver prestat serveis en una administració pública o organismes
autònoms locals a raó de 0,5 punts per cada any treballat, amb un
màxim de 2 punts.
b) Experiència professional en espais de recerca de feina o aula activa,
puntuat amb 2 punts per any d’experiència - fins a un màxim de 6
punts.
c) Estudis oficials complementaris relacionats amb orientació, i/o
inserció amb un màxim de 2 punts.
- Cursos fins a 10 hores lectives: 0,1 punt per curs
- Cursos entre 11 i 30 hores lectives: 0,2 punts per curs
- Cursos de més de 30 hores: 0,4 punts per curs
d) Estudis complementaris relacionats amb la cerca de feina mitjançant
les xarxes socials amb un màxim de 3 punts.
- Cursos fins a 10 hores lectives: 0,1 punt per curs
- Cursos entre 11 i 30 hores lectives: 0,2 punts per curs
- Cursos de més de 30 hores: 0,5 punts per curs
L’acreditació de la formació complementària haurà de ser mitjançant certificats
o diplomes expedits per l’Entitat que ha impartit la formació.
L’acreditació de l’experiència serà d’acord amb les estipulacions dels requisits
imprescindibles, aparat b).
Funcions i tasques del lloc de treball
1. Concretar amb les persones participants el seu objectiu laboral.
2. Revisar i/o reformular el CV de les persones participants.
3. Acompanyar a la persona participant en la recerca de canals de feina i
portals d’ocupació.
4. Dinamitzar el grup.
5. I altres tasques vinculades a la gestió de les aplicacions informàtiques i a la
gestió dels participants en les accions.
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Sol·licituds
Les persones que compleixin amb els requisits i vulguin participar en el procés
de selecció, hauran de sol·licitar-ho a la Gerència, mitjançant instància al
Registre de l’IMET, en horari de dilluns a divendres de 9 a 13:30 hores i de
dilluns a dijous de 16:00 a 18:00 hores.
S’haurà d’adjuntar a aquesta instància: fotocòpia del DNI/NIE, el currículum
actualitzat amb el certificat de vida laboral, així com els originals i fotocòpies de
les acreditacions pertinents i/o documentació que es consideri necessària. (Les
instàncies es troben a la pàgina web de l’IMET www.imet.cat)
El termini per presentar la sol·licitud és el dia 19 de novembre de 2015, a
les 18 hores.
Proves de selecció
1. Relació valorada dels mèrits dels aspirants admesos (màxim 13 punts).
El tribunal valorarà els mèrits al·legats i degudament justificats conforme el
barem especificat als Requisits de l’Aspirant, apartat 2., i sempre sobre la
documentació acreditativa aportada dins el termini de presentació de
sol·licituds.
2. Prova pràctica (màxim 10 punts)
Cassos pràctics amb resposta de desenvolupament. Es realitzarà amb suport
informàtic, es valorarà de 0 a 10 i es consideraran aptes tots aquells
participants amb una puntuació mínima de 5 punts. Aquesta prova és excloent
per accedir a l’entrevista.
3. Entrevista (màxim 5 punts)
Els aspirants hauran de passar una entrevista on es valorarà la seva idoneïtat
per cobrir les places ofertades.

Resultat final
El resultat final s’obtindrà amb la suma de les puntuacions obtingudes als tres
apartats de proves de selecció. Les dues persones aspirants amb la màxima
puntuació seran les persones a contractar.
Es publicarà, a la cartellera de l’IMET i pàgina web a l’apartat d’Ofertes de
Treball, una relació de les persones aspirants per ordre de puntuació final.
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S’estableixen per les persones contractades un període de prova de 4 mesos.
El Tribunal podrà declarar deserta la plaça en el supòsit que cap aspirant arribi
a la fase final del procés de selecció.
Tribunal qualificador
Presidenta: Cap del Servei de Treball, o persona en qui delegui.
Vocals: Gerent, Tècnic responsable del Servei de Treball i un Tècnic mig del
Servei de Treball, o persones en qui deleguin.
A les sessions del tribunal qualificador assistirà com a secretari/ària (amb veu
però sense vot) un representant de l’Àmbit de Gestió.
El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els
acords necessaris per al bon ordre del procés de selecció, d’acord amb la
normativa vigent.
El Tribunal no es podrà constituir ni actuar si no hi són presents més de la
meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament. Les decisions
s’adoptaran per majoria. El president tindrà vot de qualitat. No es podrà abstenir
de les votacions cap membre del Tribunal.
El Tribunal podrà disposar d’assessors especialistes per a les proves
corresponents dels exercicis que consideri pertinents.
Borsa de Treball
Les persones que hagin superat el procés de selecció i que no hagin obtingut
plaça passaran a forma part d’una borsa de treball, que servirà per cobrir les
necessitats de personal no permanent que es produeixin del mateix perfil
professional.
Els/les integrants d’aquesta borsa de treball podran ser cridats d’acord amb
l’ordre de puntuació establert, i podran ser nomenats amb caràcter no
permanent segons les necessitats del servei i els requisits de lloc de treball.
Aquesta borsa de treball tindrà vigència mentre no es realitzi una borsa que la
derogui.
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Calendari del procés de selecció
•

19/11/2015 - A les 18:00 hores finalitza el termini de presentació de
sol·licituds.

•

A partir del 19/11/2015, l’IMET farà públic qualsevol data i/o llistats
vinculats amb aquest procés, mitjançant la cartellera del Centre, i la
pàgina web (apartat d’ofertes de treball).

Vilanova i la Geltrú, 30 d’octubre de 2015

Jordi Palacios de las Heras
Gerent de l’IMET
D’acord amb la llei de protecció de dades: Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de
caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés
selectiu, d’acord amb la normativa vigent, i especialment, la Llei Orgànica de Protecció de Dades.
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, us informem que les dades s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat propietat de l’Institut
Municipal d’Educació i Treball (IMET) de Vilanova i la Geltrú.
Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la
legislació vigent, enviant un correu electrònic a lopd@imet.cat o per escrit, adreçant-se a l'Àrea de Gerència de l'IMET
(Carrer Unió, núm. 81, 08800 Vilanova i la Geltrú).
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