PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2019
INFORMACIÓ CRITERIS BAREMACIÓ PROCÉS DE SELECCIÓ
Un cop revisada tota la documentació aportada pels sol·licitants, es farà una valoració de l’experiència
laboral , la formació acreditada així com d’altres aspectes establerts com a prioritaris dintre de la
convocatòria. D’aquesta manera informem dels criteris a seguir en la valoració dels expedients de les
persones inscrites en el procés de selecció d’aquest programa per línia i especialitat.
La informació sobre el procés de selecció en la LINIA DONA es farà nominalment per correu
electrònic o telefònicament amb cadascuna de les participants en el programa. No es publicarà ni es
facilitarà informació per cap altre canal de difusió.
La informació sobre el procés de selecció de la resta de les línies es farà mitjançant publicació tant a
la pàgina web de l’Àrea com al taulell d’anuncis.
Està previst la publicació de les llistes provisionals el 05 de desembre de 2019.

BAREMACIÓ - LÍNIA DONA -12mesos – BRIGADA CIVISME
Un cop revisada tota la documentació aportada pels sol·licitants, es farà una valoració segons els següents
criteris:
Només es poden comptabilitzar els punts d’un dels dos apartat A ó B
A

Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO),
víctimes de violència de gènere. ( sigui o no perceptora de prestacions )

2 punts

B

Les dones en risc de caure en situació d'atur de molt llarga durada no perceptores de prestació
per desocupació o subsidi ni d'ajuts, preferentment més grans de 52 anys i que no tinguin la
cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de
jubilació.

2 punts

C

A més tindran caràcter prioritari les dones que tinguin reconegut oficialment un grau de
discapacitats igual o superior al 33%. (col·lectiu prioritari)

1 punt

D

Acreditació d’experiència professional: Es comptabilitzaran tots els dies cotitzats indicats a
l’Informe de Vida Laboral . (0.0005 per cada dia acreditat). Fins un màxim de 1 punt)

Fins 1
punts

E

Acreditació de la formació reglada : títol acadèmic de batxillerat elemental, de formació
professional de primer grau, d'educació general bàsica, de graduat en ensenyament secundari
obligatori (ESO), oficialia industrial o equivalent, es valorarà fins a 0.10 punts . Qualsevol altre
titulació acadèmica de nivell superior a l’anterior, es valorarà fins a 0.25 punt.

Fins a
0.25
punts

F

Formació complementària. Els cursos, seminaris, jornades etc. que tinguin relació amb les
tasques a desenvolupar, inclosos els cursos de neteja, prevenció de Riscos Laborals, Igualtat,
ofimàtica, idiomes, jardineria, àmbit de la construcció i logística que es valoraran fins a 0.25 punts
(0.01 per hora acreditada). Si no consta la seva durada es valorarà a raó de 0, 05 punts per curs.

G

Família amb infants a càrrec (0.15). Família monoparental infants a càrrec (0.25). Màxim 0.25
punts.
La puntuació total serà de

Fins 0.25
punts

0.25
punts
4.75
punts

1

L’ordre obtingut en aquesta valoració, serà el que determini l’accés a la contractació
En cas d’igualtat de puntuació, per desempatar es procedirà de la següent forma:
1)
2)
3)
4)

En primer lloc, es prioritzarà qui compleixi els col·lectius A o B i C
Si no s’ha pogut dilucidar, es prioritzarà qui compleixi el criteri A o B
Si no s’ha pogut dilucidar, es prioritzarà qui compleixi el criteri C
Si no s’ha pogut dilucidar l’empat per cap del criteris 1 , 2 i 3 precedents, per desempatar tindrà
preferència la persona que porti mes temps en situació d’atur des de la última baixa de cotització per
prestació de treball i a data del 31 d’octubre de 2019 segons consti en l’Informe de Vida Laboral .

BAREMACIÓ - LÍNIA DONA -12mesos – ORDENANÇA
Un cop revisada tota la documentació aportada pels sol·licitants, es farà una valoració segons els següents
criteris:
Només es poden comptabilitzar els punts d’un dels dos apartat A ó B
A

Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO),
víctimes de violència de gènere. ( sigui o no perceptora de prestacions )

2 punts

B

Les dones en risc de caure en situació d'atur de molt llarga durada no perceptores de prestació
per desocupació o subsidi ni d'ajuts, preferentment més grans de 52 anys i que no tinguin la
cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de
jubilació.

2 punts

C

A més tindran caràcter prioritari les dones que tinguin reconegut oficialment un grau de
discapacitats igual o superior al 33%. (col·lectiu prioritari)

1 punt

D

Acreditació d’experiència professional de les funcions de consergeria, atenció al públic/client ,
vigilant o control d’accessos mitjançant contracte laboral, nòmines i/o certificat d’empresa
(0.0005 per cada dia)

Fins 1 punts

E

Acreditació de la formació reglada : títol acadèmic de batxillerat elemental, de formació
professional de primer grau, d'educació general bàsica, de graduat en ensenyament secundari
obligatori (ESO), oficialia industrial o equivalent, es valorarà fins a 0.10 punts . Qualsevol altre
titulació acadèmica de nivell superior a l’anterior, es valorarà fins a 0.25 punt.

Fins 0.25
punts

F

Formació complementària. Els cursos, seminaris, jornades etc. que tinguin relació amb les
tasques a desenvolupar, inclosos els cursos de prevenció de riscos laborals i els relacionats
amb temes d' igualtat, logística,ofimàtica, idiomes es valoraran fins a 0.25 punts (0.01 per hora
acreditada). Si no consta la seva durada es valorarà a raó de 0, 05 punts per curs.

Fins 0.25
punts

G

Família amb infants a càrrec (0.15) Família monoparental amb infants a càrrec (0.25)

0.25 punts

La puntuació total serà de

4.75 punts

L’ordre obtingut en aquesta valoració, serà el que determini l’accés a la contractació
En cas d’igualtat de puntuació, per desempatar es procedirà de la següent forma:
1)
2)
3)
4)

En primer lloc, es prioritzarà qui compleixi els col·lectius A o B i C
Si no s’ha pogut dilucidar, es prioritzarà qui compleixi el criteri A o B
Si no s’ha pogut dilucidar, es prioritzarà qui compleixi el criteri C
Si no s’ha pogut dilucidar l’empat per cap del criteris 1 , 2 i 3 precedents, per desempatar tindrà
preferència la persona que porti mes temps en situació d’atur des de la última baixa de cotització per
prestació de treball i a data del 31 d’octubre de 2019 segons consti en l’Informe de Vida Laboral .
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BAREMACIÓ - LINIA PANP 12 MESOS - PEONS ELECTRICITAT
Un cop revisada tota la documentació aportada pels sol·licitants, es farà una valoració segons els següents
criteris:

A

Persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de
prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts, majors de 52 anys, i que no tinguin la
cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat
ordinària de jubilació.

2 punts

B

A més tindran caràcter prioritari les persones que tinguin reconegut oficialment un grau
de discapacitats igual o superior al 33%. (col·lectiu prioritari)

1 punt

C

Acreditació d’experiència professional de les funcions de l’especialitat seleccionada
(0.0005 per cada dia) Fins un màxim de 1 punt)

Fins 1
punt

D

Acreditació de formació reglada: Cicle formatiu de grau mig o equivalent de les famílies
professionals: Electricitat i electrònica; Energia i aigua; Instal·lació i manteniment. Cicle
formatiu de grau superior o equivalent en les famílies professionals: Electricitat i
electrònica; Energia i aigua; Instal·lació i manteniment. Es valoraran fins a 0.25 punts (
0.15 punt cicle formatiu de grau mig i 0.25 punts cicle formatiu de grau superior ).

Fins 0.25
punt

E

Formació complementària. Els cursos, seminaris, jornades etc. que tinguin relació amb
les tasques a desenvolupar, inclosos els cursos de manteniment i instal·lacions, treball
en altura i Prevenció de Riscos Laborals, igualtat, logística, ofimàtica, idiomes, àmbit de
la construcció i logística es valoraran fins a 0.25 punt (0.01 per hora acreditada). Si no
consta la seva durada es valorarà a raó de 0, 05 punts per curs.

Fins 0.25
punt

F

Família infants a càrrec (0.15). Família monoparental infants a càrrec (0.25). Màxim
0.25 punts.

0.25
punts

La puntuació total serà de

4.75punts

L’ordre obtingut en aquesta valoració, serà el que determini l’accés a la contractació
En cas d’igualtat de puntuació, per desempatar es procedirà de la següent forma:
1)
2)
3)
4)

En primer lloc, es prioritzarà qui compleixi els col·lectius A i B
Si no s’ha pogut dilucidar, es prioritzarà qui compleixi el criteri A
Si no s’ha pogut dilucidar, es prioritzarà qui compleixi el criteri B
Si no s’ha pogut dilucidar l’empat per cap del criteris 1 ,2 i 3 precedents, per desempatar tindrà
preferència la persona que porti mes temps en situació d’atur des de la última baixa de cotització
per prestació de treball i a data del 31 d’octubre de 2019 segons consti en l’Informe de Vida
Laboral .
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BAREMACIÓ LINIA PANP 12 MESOS : AUXILIAR ADMINISTRATIU
Un cop revisada tota la documentació aportada pels sol·licitants, es farà una valoració segons els següents
criteris:

A

Persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació
per desocupació o subsidi ni d'ajuts, majors de 52 anys, i que no tinguin la cotització
suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de
jubilació.

2 punts

B

A més tindran caràcter prioritari les persones que tinguin reconegut oficialment un grau de
discapacitats igual o superior al 33%. (col·lectiu prioritari)

1 punt

C

Acreditació d’experiència professional en funcions administratives i/o Atenció al client- al
públic, mitjançant contracte laboral, nòmines i/o certificat d’empresa. (0.0005 per cada dia)
Fins un màxim de 1 punt)

Fins 1
punt

D

Acreditació de formació reglada addicional: Cicle formatiu de grau mig o FP 1 de la família
professional Administració i gestió o Comerç i màrqueting. Cicle formatiu de grau superior o
FP2 de la família professional Administració i gestió o Comerç i màrqueting. Es valoraran
fins a 0.25 punts ( 0.15 punt per cicle formatiu de grau mig i 0.25 punts per cicle formatiu de
grau superior ).

Fins 0.25
punt

E

Formació complementària. Els cursos, seminaris, jornades etc. que tinguin relació amb les
tasques a desenvolupar, inclosos els cursos de prevenció de riscos laborals i els
relacionats amb temes d' igualtat, ofimàtica, idiomes es valoraran fins a 0.25 punts (0.01
per hora acreditada). Si no consta la seva durada es valorarà a raó de 0, 05 punts per curs.

Fins 0.25
punt

F

Família infants a càrrec (0.15). Família monoparental infants a càrrec (0.25). Màxim 0.25
punts.
La puntuació total serà de

0.25
punts
4.75
punts

L’ordre obtingut en aquesta valoració, serà el que determini l’accés a la contractació
En cas d’igualtat de puntuació, per desempatar es procedirà de la següent forma:
1)
2)
3)
4)

En primer lloc, es prioritzarà qui compleixi els col·lectius A i B
Si no s’ha pogut dilucidar, es prioritzarà qui compleixi el criteri A
Si no s’ha pogut dilucidar, es prioritzarà qui compleixi el criteri B
Si no s’ha pogut dilucidar l’empat per cap del criteris 1 ,2 i 3 precedents, per desempatar tindrà
preferència la persona que porti mes temps en situació d’atur des de la última baixa de cotització
per prestació de treball i a data del 31 d’octubre de 2019 segons consti en l’Informe de Vida
Laboral .
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BAREMACIÓ LINIA PANP 12 MESOS PEONS: PINTURA
Un cop revisada tota la documentació aportada pels sol·licitants, es farà una valoració segons els següents
criteris:

A

Persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de
prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts, majors de 52 anys, i que no tinguin la
cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat
ordinària de jubilació.

2 punts

B

A més tindran caràcter prioritari les persones que tinguin reconegut oficialment un grau
de discapacitats igual o superior al 33%. (col·lectiu prioritari)

1 punt

C

Acreditació d’experiència professional de les funcions de l’especialitat seleccionada
(0.0005 per cada dia) Fins un màxim de 1 punt)

Fins 1
punt

D

Acreditació de formació reglada: Cicle formatiu de grau mig o equivalent de les famílies
professionals: Edificació i Obra civil; Electricitat i electrònica; Energia i aigua; Fusta,
moble i suro; Fabricació mecànica; Instal·lació i manteniment i Oficialia Industrial. Cicle
formatiu de grau superior o equivalent en les famílies professionals: Electricitat i
electrònica; Fabricació mecànica; Edificació i Obra civil; Energia i aigua; Fusta, moble i
suro; Instal·lació i manteniment i Mestratge industrial. Es valoraran fins a 0.25 punts (
0.15 punt cicle formatiu de grau mig i 0.25 punts cicle formatiu de grau superior ).

Fins 0.25
punt

E

Formació complementària. Els cursos, seminaris, jornades etc. que tinguin relació amb
les tasques a desenvolupar, inclosos els cursos de treball en altura, àmbit de la
construcció, Prevenció de Riscos Laborals, Igualtat, Logística, ofimàtica i idiomes que es
valoraran fins a 0.25 punts (0.01 per hora acreditada). Si no consta la seva durada es
valorarà a raó de 0, 05 punts per curs.

Fins 0.25
punt

F

Família infants a càrrec (0.15). Família monoparental infants a càrrec (0.25). Màxim
0.25 punts.
La puntuació total serà de

0.25
punts
4.75
punts

L’ordre obtingut en aquesta valoració, serà el que determini l’accés a la contractació
En cas d’igualtat de puntuació, per desempatar es procedirà de la següent forma:
1)
2)
3)
4)

En primer lloc, es prioritzarà qui compleixi els col·lectius A i B
Si no s’ha pogut dilucidar, es prioritzarà qui compleixi el criteri A
Si no s’ha pogut dilucidar, es prioritzarà qui compleixi el criteri B
Si no s’ha pogut dilucidar l’empat per cap del criteris 1 ,2 i 3 precedents, per desempatar tindrà
preferència la persona que porti mes temps en situació d’atur des de la última baixa de cotització
per prestació de treball i a data del 31 d’octubre de 2019 segons consti en l’Informe de Vida
Laboral .
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BAREMACIÓ - LINIA PANP 6 MESOS PEONS:CIVISME
Un cop revisada tota la documentació aportada pels sol·licitants, es farà una valoració segons els següents
criteris:
A

Persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de
prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts més grans de 45 anys.

2 punts

B

A més tindran caràcter prioritari les persones que tinguin reconegut oficialment un
grau de discapacitats igual o superior al 33%. (col·lectiu prioritari)

1 punt

C

Acreditació d’experiència professional: Es comptabilitzaran tots els dies cotitzats
indicats a l’Informe de Vida Laboral . (0.0005 per cada dia acreditat). Fins un màxim
de 1 punt)

Fins 1 punt

D

Acreditació de la formació reglada : títol acadèmic de batxillerat elemental, de
formació professional de primer grau, d'educació general bàsica, de graduat en
ensenyament secundari obligatori (ESO), oficialia industrial o equivalent, es valorarà
fins a 0.15 punts . Qualsevol altre titulació acadèmica de nivell superior a l’anterior,
es valorarà fins a 0.25 punt.

Fins 0.25
punt

E

Formació complementària. Els cursos, seminaris, jornades etc. que tinguin relació
amb les tasques a desenvolupar, inclosos els cursos de neteja, prevenció de Riscos
Laborals, Igualtat, ofimàtica, idiomes, jardineria, àmbit de la construcció i logística
que es valoraran fins a 0.25 punts (0.01 per hora acreditada). Si no consta la seva
durada es valorarà a raó de 0, 05 punts per curs.

Fins 0.25
punt

F

Família infants a càrrec (0.15). Família monoparental infants a càrrec (0.25). Màxim
0.25 punts.

0.25punts

La puntuació total serà de

4.75 punts

L’ordre obtingut en aquesta valoració, serà el que determini l’accés a la contractació
En cas d’igualtat de puntuació, per desempatar es procedirà de la següent forma:
1)
2)
3)
4)

En primer lloc, es prioritzarà qui compleixi els col·lectius A i B
Si no s’ha pogut dilucidar, es prioritzarà qui compleixi el criteri A
Si no s’ha pogut dilucidar, es prioritzarà qui compleixi el criteri B
Si no s’ha pogut dilucidar l’empat per cap del criteris 1 , 2 i 3 precedents, per desempatar tindrà
preferència la persona que porti mes temps en situació d’atur des de la última baixa de cotització
per prestació de treball i a data del 31 d’octubre de 2019 segons consti en l’Informe de Vida
Laboral .
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BAREMACIÓ LINIA PANP 6 MESOS PEONS: ELECTRICITAT
Un cop revisada tota la documentació aportada pels sol·licitants, es farà una valoració segons els següents
criteris:
A

Persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de
prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts més grans de 45 anys.

2 punts

B

A més tindran caràcter prioritari les persones que tinguin reconegut oficialment un grau
de discapacitats igual o superior al 33%. (col·lectiu prioritari)

1 punt

C

Acreditació d’experiència professional en l’especialitat seleccionada, mitjançant
contracte laboral, nòmines i/o certificat d’empresa (0.0005 per cada dia). Fins un
màxim de 1 punt.

D

Acreditació de formació reglada: Cicle formatiu de grau mig o equivalent de les
famílies professionals: Electricitat i electrònica; Energia i aigua; Instal·lació i
manteniment. Cicle formatiu de grau superior o equivalent en les famílies
professionals: Electricitat i electrònica; Energia i aigua; Instal·lació i manteniment. Es
valoraran fins a 0.25 punts (0.15 punts cicle formatiu de grau mig i 0.25 punts cicle
formatiu de grau superior).

Fins 0.25
punt

E

Formació complementària. Els cursos, seminaris, jornades etc. que tinguin relació
amb les tasques a desenvolupar, inclosos els cursos de manteniment i instal·lacions,
treball en altura i Prevenció de Riscos Laborals, igualtat, logística, ofimàtica, idiomes,
àmbit de la construcció i logística es valoraran fins a 0.25 punt (0.01 per hora
acreditada). Si no consta la seva durada es valorarà a raó de 0, 05 punts per curs.

Fins 0.25
punt

F

Família infants a càrrec (0.15). Família monoparental infants a càrrec (0.25). Màxim
0.25punts.

0.25 punts

La puntuació total serà de

Fins 1 punt

4.75 punts

L’ordre obtingut en aquesta valoració, serà el que determini l’accés a la contractació
En cas d’igualtat de puntuació, per desempatar es procedirà de la següent forma:
1)
2)
3)
4)

En primer lloc, es prioritzarà qui compleixi els col·lectius A i B
Si no s’ha pogut dilucidar, es prioritzarà qui compleixi el criteri A
Si no s’ha pogut dilucidar, es prioritzarà qui compleixi el criteri B
Si no s’ha pogut dilucidar l’empat per cap del criteris 1 , 2 i 3 precedents, per desempatar tindrà
preferència la persona que porti mes temps en situació d’atur des de la última baixa de cotització
per prestació de treball i a data del 31 d’octubre de 2019 segons consti en l’Informe de Vida
Laboral .
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BAREMACIÓ LINIA PANP 6 MESOS PEONS: FUSTERIA
Un cop revisada tota la documentació aportada pels sol·licitants, es farà una valoració segons els següents
criteris:
A

Persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de
prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts més grans de 45 anys.

2 punts

B

A més tindran caràcter prioritari les persones que tinguin reconegut oficialment un
grau de discapacitats igual o superior al 33%. (col·lectiu prioritari)

1 punt

C

Acreditació d’experiència professional en l’especialitat seleccionada, mitjançant
contracte laboral, nòmines i/o certificat d’empresa (0.0005 per cada dia). Fins un
màxim de 1 punt.

D

Acreditar formació reglada mitjançant títol acadèmic de Cicle formatiu de grau mig o
equivalent de la família professional: Fusta, moble i suro. Cicle formatiu de grau
superior o equivalent en la família professional: Fusta, moble i suro. Es valoraran
fins a 0.25 punts ( 0.15 punt cicle formatiu de grau mig i 0.25 punts cicle formatiu de
grau superior ).

Fins 0.25
punt

E

Formació complementària. Els cursos, seminaris, jornades etc. que tinguin relació
amb les tasques a desenvolupar, inclosos els cursos de treball en altura, àmbit de la
construcció, Prevenció de Riscos Laborals, igualtat, logística, ofimàtica i idiomes que
es valoraran fins a 0.25 punst (0.01 per hora acreditada). Si no consta la seva durada
es valorarà a raó de 0, 05 punts per curs.

Fins 0.25
punt

F

Família infants a càrrec (0.15). Família monoparental infants a càrrec (0.25). Màxim
0.25 punts.

Fins 0.25
punts

La puntuació total serà de

Fins 1 punt

4.75 punts

L’ordre obtingut en aquesta valoració, serà el que determini l’accés a la contractació
En cas d’igualtat de puntuació, per desempatar es procedirà de la següent forma:
1)
2)
3)
4)

En primer lloc, es prioritzarà qui compleixi els col·lectius A i B
Si no s’ha pogut dilucidar, es prioritzarà qui compleixi el criteri A
Si no s’ha pogut dilucidar, es prioritzarà qui compleixi el criteri B
Si no s’ha pogut dilucidar l’empat per cap del criteris 1 , 2 i 3 precedents, per desempatar tindrà
preferència la persona que porti mes temps en situació d’atur des de la última baixa de cotització
per prestació de treball i a data del 31 d’octubre de 2019 segons consti en l’Informe de Vida
Laboral .
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BAREMACIÓ LINIA PANP 6 MESOS PEONS: PALETA
Un cop revisada tota la documentació aportada pels sol·licitants, es farà una valoració segons els següents
criteris:
A

Persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de
prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts més grans de 45 anys.

2 punts

B

A més tindran caràcter prioritari les persones que tinguin reconegut oficialment un
grau de discapacitats igual o superior al 33%. (col·lectiu prioritari)

1 punt

C

Acreditació d’experiència professional en l’especialitat seleccionada, mitjançant
contracte laboral, nòmines i/o certificat d’empresa (0.0005 per cada dia). Fins un
màxim de 1 punt.

D

Acreditació de formació reglada: Cicle formatiu de grau mig o equivalent de les
famílies professionals: Edificació i Obra civil; Electricitat i electrònica; Energia i aigua;
Fusta, moble i suro; Fabricació mecànica; Instal·lació i manteniment i Oficialia
Industrial. Cicle formatiu de grau superior o equivalent en les famílies professionals:
Electricitat i electrònica; Fabricació mecànica; Edificació i Obra civil; Energia i aigua;
Fusta, moble i suro; Instal·lació i manteniment i Maestria industrial. Es valoraran fins
a 0.25 punts ( 0.15 punt cicle formatiu de grau mig i 0.25punts cicle formatiu de grau
superior ).

Fins 0.25
punt

E

Formació complementària. Els cursos, seminaris, jornades etc. que tinguin relació
amb les tasques a desenvolupar, inclosos els cursos de treball en altura, àmbit de la
construcció, Prevenció de Riscos Laborals, igualtat, logística, ofimàtica i idiomes que
es valoraran fins a 0.25 punts (0.01 per hora acreditada). Si no consta la seva durada
es valorarà a raó de 0, 05 punts per curs.

Fins 0.25
punt

F

Família infants a càrrec (0.15). Família monoparental infants a càrrec (0.25). Màxim
0.25 punts.

Fins 0.25
punts

La puntuació total serà de

Fins 1 punt

5.50 punts

L’ordre obtingut en aquesta valoració, serà el que determini l’accés a la contractació
En cas d’igualtat de puntuació, per desempatar es procedirà de la següent forma:
1)
2)
3)
4)

En primer lloc, es prioritzarà qui compleixi els col·lectius A i B
Si no s’ha pogut dilucidar, es prioritzarà qui compleixi el criteri A
Si no s’ha pogut dilucidar, es prioritzarà qui compleixi el criteri B
Si no s’ha pogut dilucidar l’empat per cap del criteris 1 , 2 i 3 precedents, per desempatar tindrà
preferència la persona que porti mes temps en situació d’atur des de la última baixa de cotització
per prestació de treball i a data del 31 d’octubre de 2019 segons consti en l’Informe de Vida
Laboral .
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BAREMACIÓ LINIA PANP 6 MESOS PEONS: PINTURA
Un cop revisada tota la documentació aportada pels sol·licitants, es farà una valoració segons els següents
criteris:
A

Persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de
prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts més grans de 45 anys.

2 punts

B

A més tindran caràcter prioritari les persones que tinguin reconegut oficialment un
grau de discapacitats igual o superior al 33%. (col·lectiu prioritari)

1 punt

C

Acreditació d’experiència professional en l’especialitat seleccionada, mitjançant
contracte laboral, nòmines i/o certificat d’empresa (0.0005 per cada dia). Fins un
màxim de 1 punt.

D

Acreditació de formació reglada: Cicle formatiu de grau mig o equivalent de les
famílies professionals: Edificació i Obra civil; Electricitat i electrònica; Energia i aigua;
Fusta, moble i suro; Fabricació mecànica; Instal·lació i manteniment i Oficialia
Industrial. Cicle formatiu de grau superior o equivalent en les famílies professionals:
Electricitat i electrònica; Fabricació mecànica; Edificació i Obra civil; Energia i aigua;
Fusta, moble i suro; Instal·lació i manteniment i Mestratge industrial. Es valoraran
fins a 0.25 punts ( 0.15 punt cicle formatiu de grau mig i 0.25 punts cicle formatiu de
grau superior ).

Fins 0.25
punt

E

Formació complementària. Els cursos, seminaris, jornades etc. que tinguin relació
amb les tasques a desenvolupar, inclosos els cursos de treball en altura, àmbit de la
construcció, Prevenció de Riscos Laborals, igualtat, logística, ofimàtica i idiomes que
es valoraran fins a 0.25 punts (0.01 per hora acreditada). Si no consta la seva durada
es valorarà a raó de 0, 05 punts per curs.

Fins 0.25
punt

F

Família infants a càrrec (0.15). Família monoparental infants a càrrec (0.25). Màxim
0.25 punts.

Fins 0.25
punts

La puntuació total serà de

Fins 1 punt

4.75 punts

L’ordre obtingut en aquesta valoració, serà el que determini l’accés a la contractació
En cas d’igualtat de puntuació, per desempatar es procedirà de la següent forma:
1)
2)
3)
4)

En primer lloc, es prioritzarà qui compleixi els col·lectius A i B
Si no s’ha pogut dilucidar, es prioritzarà qui compleixi el criteri A
Si no s’ha pogut dilucidar, es prioritzarà qui compleixi el criteri B
Si no s’ha pogut dilucidar l’empat per cap del criteris 1 , 2 i 3 precedents, per desempatar tindrà
preferència la persona que porti mes temps en situació d’atur des de la última baixa de cotització
per prestació de treball i a data del 31 d’octubre de 2019 segons consti en l’Informe de Vida
Laboral .
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BAREMACIÓ LINIA PANP 6 MESOS PEONS: SOLDADURA
Un cop revisada tota la documentació aportada pels sol·licitants, es farà una valoració segons els següents
criteris:
A

Persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de
prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts més grans de 45 anys.

2 punts

B

A més tindran caràcter prioritari les persones que tinguin reconegut oficialment un grau
de discapacitats igual o superior al 33%. (col·lectiu prioritari)

1 punt

C

Acreditació d’experiència professional en l’especialitat seleccionada, mitjançant
contracte laboral, nòmines i/o certificat d’empresa (0.0005 per cada dia). Fins un
màxim de 1 punt.

D

E

F

Acreditar formació reglada mitjançant títol acadèmic de Cicle formatiu de grau mig o
equivalent de la família professional: Fabricació mecànica. Cicle formatiu de grau
superior o equivalent en la família professional: Fabricació mecànica. Es valoraran fins
a 0.25 punts ( 0.15 punt cicle formatiu de grau mig i 0.25 punts cicle formatiu de grau
superior ).
Formació complementària. Els cursos, seminaris, jornades etc. que tinguin relació
amb les tasques a desenvolupar, inclosos els cursos de de treball en altura, àmbit de
la construcció, Prevenció de Riscos Laborals, igualtat, logística, ofimàtica i idiomes, es
valoraran fins a 0.25 punts (0.01 per hora acreditada). Si no consta la seva durada es
valorarà a raó de 0, 05 punts per curs.
Família infants a càrrec (0.15). Família monoparental infants a càrrec (0.25). Màxim
0.25 punts.
La puntuació total serà de

Fins 1 punt

Fins 0.25
punt

Fins 0.25
punt

Fins 0.25
punts
4.75 punts

L’ordre obtingut en aquesta valoració, serà el que determini l’accés a la contractació
En cas d’igualtat de puntuació, per desempatar es procedirà de la següent forma:
1)
2)
3)
4)

En primer lloc, es prioritzarà qui compleixi els col·lectius A i B
Si no s’ha pogut dilucidar, es prioritzarà qui compleixi el criteri A
Si no s’ha pogut dilucidar, es prioritzarà qui compleixi el criteri B
Si no s’ha pogut dilucidar l’empat per cap del criteris 1 , 2 i 3 precedents, per desempatar tindrà
preferència la persona que porti mes temps en situació d’atur des de la última baixa de cotització
per prestació de treball i a data del 31 d’octubre de 2019 segons consti en l’Informe de Vida
Laboral .
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BAREMACIÓ - LÍNIA PRGC -12mesos – BRIGADA CIVISME
Un cop revisada tota la documentació aportada pels sol·licitants, es farà una valoració segons els següents
criteris:

A

Persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants
d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania,
més grans de 52 anys i que no tinguin la cotització suficient perquè se'ls reconegui la
pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació .

2 punts

B

A més tindran caràcter prioritari les persones que tinguin reconegut oficialment un grau
de discapacitats igual o superior al 33%. (col·lectiu prioritari)

1 punt

C

Acreditació d’experiència professional: Es comptabilitzaran tots els dies cotitzats
indicats a l’Informe de Vida Laboral . (0.0005 per cada dia acreditat). Fins un màxim de
1 punt)

Fins 1 punt

D

Acreditació de la formació reglada : títol acadèmic de batxillerat elemental, de formació
professional de primer grau, d'educació general bàsica, de graduat en ensenyament
secundari obligatori (ESO), oficialia industrial o equivalent, es valorarà fins a 0.10
punts . Qualsevol altre titulació acadèmica de nivell superior a l’anterior, es valorarà
fins a 0.25 punt.

Fins 0.25
punts

E

Formació complementària. Els cursos, seminaris, jornades etc. que tinguin relació
amb les tasques a desenvolupar, inclosos els cursos de neteja, prevenció de Riscos
Laborals, Igualtat, ofimàtica, idiomes, jardineria, àmbit de la construcció i logística que
es valoraran fins a 0.25 punt (0.01 per hora acreditada). Si no consta la seva durada
es valorarà a raó de 0, 05 punts per curs.

Fins 0.25
punt

F

Família infants a càrrec (0.15). Família monoparental infants a càrrec (0.25). Màxim
0.25 punts.

Fins 0.25
punts

La puntuació total serà de

4.75 punts

L’ordre obtingut en aquesta valoració, serà el que determini l’accés a la contractació
En cas d’igualtat de puntuació, per desempatar es procedirà de la següent forma:
1)
2)
3)
4)

En primer lloc, es prioritzarà qui compleixi els col·lectius A i B
Si no s’ha pogut dilucidar, es prioritzarà qui compleixi el criteri A
Si no s’ha pogut dilucidar, es prioritzarà qui compleixi el criteri B
Si no s’ha pogut dilucidar l’empat per cap del criteris 1 ,2 i 3 precedents, per desempatar tindrà
preferència la persona que porti mes temps en situació d’atur des de la última baixa de cotització
per prestació de treball i a data del 31 d’octubre de 2019 segons consti en l’Informe de Vida
Laboral .
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BAREMACIÓ - LÍNIA PRGC -6 mesos – BRIGADA CIVISME
Un cop revisada tota la documentació aportada pels sol·licitants, es farà una valoració segons els següents
criteris:
A

Persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a
demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda
garantida de ciutadania

2 punts

B

A més tindran caràcter prioritari les persones que tinguin reconegut oficialment
un grau de discapacitats igual o superior al 33%. (col·lectiu prioritari)

1 punt

C

Acreditació d’experiència professional: Es comptabilitzaran tots els dies
cotitzats indicats a l’Informe de Vida Laboral . (0.0005 per cada dia acreditat).
Fins un màxim de 1 punt)

Fins 1
punts

D

Acreditació de la formació reglada : títol acadèmic de batxillerat elemental, de
formació professional de primer grau, d'educació general bàsica, de graduat en
ensenyament secundari obligatori (ESO), oficialia industrial o equivalent, es
valorarà fins a 0.10 punts . Qualsevol altre titulació acadèmica de nivell
superior a l’anterior, es valorarà fins a 0.25 punt.

Fins a 0.25
punts

D

Formació complementària. Els cursos, seminaris, jornades etc. que tinguin
relació amb les tasques a desenvolupar, inclosos els cursos de neteja,
prevenció de Riscos Laborals, Igualtat, ofimàtica, idiomes, jardineria, àmbit de
la construcció i logística que es valoraran fins a 0.25 punt (0.01 per hora
acreditada). Si no consta la seva durada es valorarà a raó de 0, 05 punts per
curs.

Fins
0.25punts

E

Família infants a càrrec (0.15). Família monoparental infants a càrrec (0.25).
Màxim 0.25 punts.

Fins 0.25
punts

La puntuació total serà de

4.75 punts

L’ordre obtingut en aquesta valoració, serà el que determini l’accés a la contractació
En cas d’igualtat de puntuació, per desempatar es procedirà de la següent forma:
1)
2)
3)
4)

En primer lloc, es prioritzarà qui compleixi els col·lectius A i B
Si no s’ha pogut dilucidar, es prioritzarà qui compleixi el criteri A
Si no s’ha pogut dilucidar, es prioritzarà qui compleixi el criteri B
Si no s’ha pogut dilucidar l’empat per cap del criteris 1 , 2 i 3 precedents, per desempatar tindrà
preferència la persona que porti mes temps en situació d’atur des de la última baixa de cotització
per prestació de treball i a data del 31 d’octubre de 2019 segons consti en l’Informe de Vida
Laboral .
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