ANNEX BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DINS DEL PLA DE REACTIVACIÓ DE L'OCUPACIÓ 2021 DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
FACTORS DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA PUNTUACIÓ
1. SITUACIÓ ECONÒMICA
Valoració econòmica de la renda familiar
segons la fórmula:
Renda màxima disponible mensual l'IRSC (amb
despesa d'habitatge descomptada):
1 membre: 664 €
2 membres: 996 €
3 membres: 1.096 €
4 membres: 1.196 €
≥ 5 membres: 1.208 €
2. SITUACIÓ FAMILIAR
Tenir a càrrec infants menors d'edat
Família monoparental
Unitat familiar amb una persona amb grau de
disminució entre el 33 i el 65% de disminució o
grau I de dependència
Unitat familiar amb una persona amb grau de
disminució superior al 65% o grau II o III de
dependència
3. SITUACIÓ SOCIAL
Persones majors de 45 anys en situació d'atur
4. SITUACIÓ LABORAL I MÈRITS
Experiència professional en les funcions
equivalents a les descrites pel lloc de treball
de l'especialitat a la qual s'opta

Persones que cotitzant un període inferior a 7
mesos, generin dret a algun tipus de prestació
(contributiva o no)
Antiguitat a l'atur a la publicació de la
convocatòria

Cursos relacionats amb el lloc de treball de
l'especialitat a la qual s'opta

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

PUNTUACIÓ

• Declaració responsable de l'aspirant i certificat de
convivència

• Renda disponible inferior al 33% de la renda màxima
mensual, segons membres familiars: 4 punts
• Renda disponible entre el 33% i el 66,6% de la renda
màxima mensual, segons membres familiars: 3 punts
• Renda disponible entre el 66,7% i el 100% de la renda
màxima mensual, segons membres familiars: 1 punt

Llibre de família i certificat de convivència
Carnet de família monoparental
Certificat de grau de disminució o carta resolució
grau de dependència
Certificat de convivència
Certificat de grau de disminució o carta resolució
grau de dependència
Certificat de convivència

1 punt per a cada menor fins a un màxim de 3 punts
2 punts
1 punt. Si en la unitat familiar hi ha més d'una
persona amb un grau de disminució i/o
dependència: 3 punts
2 punts. Si en la unitat familiar hi ha més d'una
persona amb un grau de disminució i/o
dependència: 3 punts

Certificat del SOC (DONO)

1 punt

Tot i que s'haurà de presentar el currículum vitae,
aquest no serà suficient per acreditar l'experiència,
sinó que caldrà:
• Informe de vida laboral per tal d'acreditar el temps
treballat
• Contractes de treball per acreditar el tipus de
tasca desenvolupada.
• En cas d'haver treballat per compte propi caldrà
acreditar-ho mitjançant certificacions de serveis
prestats o altre document equivalent
signat pel receptor del servei
Certificat de Seguretat Social o equivalent

Per mes treballat: 0,5 punts, fins un màxim de 12
punts

Certificat del SOC que acrediti el temps d'atur o
informe de vida laboral

• Menys d'1 any: 1 punt
• Entre 1 i 2 anys: 2 punts
• Més de 2 anys: 0,20 punts per mes superior als
24 mesos, fins a un màxim de 5 punts
Per curs de més de 20 hores: 0,5 punts/curs fins a un
màxim de 2 punts

Còpies compulsades dels cursos de més de 20
hores

1 punt

