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BASES CORRESPONENTS A LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ
DE SET PEONS DE BRIGADA JOVE
Primera.- Objecte
És objecte de les presents bases, la contractació laboral temporal, amb una
jornada a temps parcial de 25 hores setmanals, de 7 peons per a la Brigada
jove, amb la finalitat de possibilitar el primer accés a l’ocupació de nois i noies
de 16 a 25 anys, empadronats en el municipi de Bordils.
El projecte Brigada Jove té com a objectiu oferir una oportunitat laboral als
joves del municipi per a la millora de l’ocupabilitat i facilitar la seva experiència
en el món laboral, oferint un acompanyament en un entorn laboral proper. Està
inclòs en el Pla Local de Joventut 2020-2024.
Les tasques a desenvolupar consistiran en aquelles que són pròpies d’un peó
de la brigada municipal, com ara manteniment de zones verdes, neteja via
pública, pintar, recollida de mobles i deixalles, col·laboració en la preparació i
muntatge de festes i esdeveniments socioculturals municipals, suport a les
activitats de lleure i esport en el municipi durant l'estiu, i suport al personal
d'oficines i a altres serveis municipals, .
El projecte consta de tres parts:
Mòdul d'orientació i assessorament
Mòdul de treball
Mòdul de revisió i avaluació del procés
Segona.- Durada màxima del contracte i jornada laboral
Durada màxima del contracte: des del dia 1 de juliol de 2021 fins el dia 27
d’agost de 2021.
La jornada laboral serà de 5 hores diàries, de dilluns a divendres.
En el cas que a un peó només se’l pugui contractar per un mes, pel mes restant
es podrà contractar un altre peó.

Tercera.- Condicions d’admissió d’aspirants.
Els i les joves que hi estiguin interessats han de complir els requisits i les
condicions següents
a)
b)
c)
d)

Tenir entre 16 i 25 anys el dia 1 de juliol de 2021.
Estar empadronat/da i ser resident/a a Bordils.
Tenir el coneixement adequat de les dues llengües oficials a Catalunya.
No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el normal
desenvolupament de les funcions per a les quals es realitza la present
convocatòria.
e) No trobar-se inclòs en cap de les causes d’incapacitat i d’incompatibilitat
assenyalades per la normativa vigent.
Quarta.- Convocatòria
L’anunci es publicarà al tauler d’anuncis de la corporació i a l’e-tauler del web
municipal (www.bordils.cat)
Cinquena.- Forma i termini de presentació de sol·licituds.
Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria, i en la qual, els i les
aspirants hauran de manifestar que compleixen totes les condicions exigides a
la base tercera s’hauran d’adreçar a l’Ajuntament de Bordils i presentar-se al
Registre General de l’Ajuntament, en el termini que va del dia 31 de maig al 13
de juny de 2021.
Per fer electiva la sol·licitud caldrà presentar la documentació següent:
a) Instància de sol·licitud de participació a la brigada jove degudament omplerta
i signada i manifestar que es reuneixen totes les condicions exigides a les
bases de la convocatòria.
b) En el cas de ser menor d’edat, cal el consentiment del pare, de la mare o
tutor/a legal.
c) Currículum Vitae i carta de motivacions
d) Fotocòpia del DNI.
Sisena.- Admissió dels i de les aspirants
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s'aprovarà mitjançant
resolució la llista d’admesos/esses i exclòs/oses d’aquesta convocatòria. Els
/les aspirants disposaran d’un termini de tres dies hàbils per a esmenes o
reclamacions. Les possibles al·legacions presentades es resoldran en un
termini breu de temps i la resolució adoptada es comunicarà individualment a
les persones que hagin presentat al·legacions.

Setena.- Tribunal qualificador
La selecció l’efectuarà una comissió formada per personal propi i personal
vinculat a l'ocupació juvenil o l'àrea de joventut de la corporació municipal.
Vuitena.- Procediment de selecció.
El sistema per escollir el/la jove, d’acord amb les característiques de la
contractació, es farà mitjançant valoració del seu currículum, relacionant-lo amb
les necessitats dels serveis municipals.
Es farà una entrevista amb les persones aspirants. Es valorarà el fet que es
disposi de carnet de conduir, classe B, turismes.
Novena.- Descripció de les accions d'orientació i assessorament
Atès que un dels objectius del projecte “brigada jove 2021” és introduir el jovent
en el món laboral, es realitzaran diferents activitats que seran determinades per
l’àrea d'ocupació juvenil, i seran avaluades per garantir l’aprofitament formatiu.
L’assistència a aquesta formació, serà obligatòria.
Es portaran a terme 3 sessions de grup o atenció individual on es vetllarà per
acompanyar les persones joves participants al projecte a seguir un procés
d’orientació laboral i acadèmica des de l’autoconeixement de les pròpies
capacitats, la definició d’objectius laborals i el pla de treball personal.
Desena.- Relació de persones escollides i formalització de la contractació.
Una vegada feta la valoració del currículum i realitzada l’entrevista es farà
públic el nom de les persones seleccionades. A continuació es procedirà a la
contractació laboral temporal.

La regidora de joventut
Núria Batlle Joher

