
ANUNCI 

Foment de Terrassa obre el procés de selecció de 3 treballadors/res, d’acord amb la 
subvenció Programa Complementari de Foment de l’Ocu pació Local – Suport als 

Plans Locals d’Ocupació de la Diputació de Barcelon a 
 
 

Atesa la convocatòria de subvenció Programa Complementari de Foment de l’Ocupació 

Local – Suport als Plans Locals d’Ocupació de la Diputació de Barcelona, i vist que 

mitjançant les borses vigents per contractació de personal temporal de plans d’ocupació  i 

les borses vigents per a la contractació de personal tècnic no es pot cobrir alguns llocs de 

treball temporals, es procedeix a obrir la següent convocatòria: 

 

Llocs a cobrir: 

 

1.- TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (PRL) 

Funcions: Gestió de la formació de riscos laborals del personal, coordinació d’activitats 

empresarials, supervisió periòdica de les feines realitzades pel personal contractat, 

especialment del sector de construcció, investigació dels accidents de treball, col·laboració 

en la realització dels plans i simulacres d’emergència dels centres de treball. 

 

2.- AUXILIAR D’INFORMÀTICA AMB AUTOCAD 

Funcions: Gestió de treballs derivats de la propera implantació d’un software de Gestió del 
Manteniment de l’espai públic:  carrega i exportació de dades, anàlisis espaials - 
creuaments, unions 

 

3.- AUXILIAR D’INFORMÀTICA PER ATENCIÓ USUARIS. 

Funcions: Recull, registre i validació tècnica d’incidències i peticions, configuració i 

instal·lació de programari i maquinari, resolució d’incidències tant hardware com software, 

suport a l’usuari en totes les eines ofimàtiques relatives als seus llocs de treball.  

 

Els requisits imprescindibles són: 

 

1 TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ RISCOS LABORALS  

Titulació: Grau de Prevenció i de Seguretat Integral, o bé qualsevol grau, diplomatura o 

llicenciatura + Tècnic/a de grau superior 600 hores (especialitat Seguretat en el Treball) 

Català, nivell de suficiència (Nivell C) 

Es valorarà experiència acreditada  

 

2  AUXILIAR INFORMÀTIC/A amb GIS i autoCAD 

Titulació: Graduat en l’ESO o equivalent, Cicle formatiu grau mig i/o superior en 
informàtica,  i formació en Sistemes d’informació geogràfica GIS  -amb els productes 
QGIS-,  AutoCAD,  MS-EXCEL i MS-ACCESS 

Coneixement de Català 

Es valorarà experiència acreditada. 

Es valorarà altre formació en ArcGIS, sempre que s’acrediti documentalment. 



3. AUXILIAR D’ATENCIÓ ALS USUARIS INFORMÀTICS 

Titulació: Cicle formatiu de grau mig i/o superior en informàtica. 

Coneixement de Català 

Es valorarà experiència acreditada. 

Es valorarà altre formació complementària i anglès tècnic, sempre que s’acrediti 

documentalment. 

 

Totes les persones que es contractin han d’estar en  situació d’atur, prèviament 

inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) c om a demandants d’ocupació i 

que no cotitzin a cap dels règims de la Seguretat S ocial. S’haurà d’acreditar 

mitjançant el document en vigor d’inscripció al SOC  i l’informe de vida laboral emès 

per la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

 

Tipus de contractació: 

Contracte laboral . En supòsit del Tècnic de Prevenció de riscos laborals s’aplicarà el 

conveni laboral de Foment de Terrassa, els dos auxiliar d’informàtica seran contractats 

amb la modalitat de plans d’ocupació. 

Jornada:  37,50 hores setmanals 

Durada del contracte : 12 mesos. 

 

Procediment de selecció:  

El Tribunal valorarà la realització de proves i/o entrevista amb l’objecte de contrastar la 

millor idoneïtat del perfil de les persones aspirants d’acord amb les seves competències 

per desenvolupar el lloc de treball. 

 

Presentació de candidatures:  

Les persones interessades que compleixin les condicions s’hauran d’inscriure a l’oferta 

corresponent i adjuntar currículum vitae i documentació acreditativa de la formació a 

valorar en cada lloc de treball.  

La resta de documentació (fotocòpia vida laboral, certificat de trobar-se en situació de 

demandant d’ocupació, etc) es presentarà abans de la possible contractació. 

 

Links: 

 

Tècnic/a de Prevenció de Riscos Laborals 
https://www.terrassaocupacio.cat/ca/oferta/?idOferta=354 
 

Auxiliar d'atenció als usuaris informàtics 
https://www.terrassaocupacio.cat/ca/oferta/?idOferta=358 
 
Auxiliar d'informàtica amb GIS i AUTOCAD 
https://www.terrassaocupacio.cat/ca/oferta/?idOferta=357 
 
El termini per presentar candidatures finalitza el proper 30 de juny de 2017  

 
Per a més informació podeu trucar al telèfon 93 789 11 11  
www.terrassaocupacio.cat 



CRITERIS DE PUNTUACIÓ SELECCIONS PLANS D'OCUPACIÓ POM 2017

1. Càrregues familiars
2
 - Ingressos UF SMI  (màxim 25)

Sense ingressos 25

Ingressos de la UF no supera el 75% del SMI < de 530,77 € 20

Ingressos UF entre el 75% del SMI i el SMI de 530,77 € a 707,20 € 15

Ingressos de la UF es > SMI no sobrepassa el 50% de 707,20 € a 1,061,25 € 10

Ingressos de la UF superen més d’un 50%  el SMI 1.061,25 € 5

2. Valoració Aturat Llarga durada   (màxim 7 punts)

mes de 24 mesos 7

12 a 23 mesos 5

6 a 11 mesos 3

0 a 5 mesos 1

3. Valoració experiència   (màxim 11 punts)

Més de 12 mesos 11

Entre 6 i 11 mesos 7

Entre 0 i 5 mesos 3

Nom compta amb l'experiencia relacionada amb l'ocupació a desenvolupar. 0

4. Grup de risc  

Família monoparental % reserva de places 5%

Discapacitat % reserva de places 2%

Familia nombrosa 1

Puntuació objetiva màxima 44

6. Valoracions tècniques/Prova max 10

7. Entrevista max  5

TOTAL PUNTUACIÓ 59

POM 2017: ES INDISPENSABLE ESTAR INSCRIT COM A DEMANDANT DE OCUPACIÓ (DONO) ABANS DEL INICI DEL

CONTRACTE

 
 


