
 
Ajuntament de Pedreguer

BASES PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL DE PEDREGUER

PER A L’EXERCICI 2019.
 

L’Ajuntament  de  Pedreguer,  ateses  les  circumstàncies  econòmiques  i 
socials  que  viu  el  municipi  actualment  i  la  difícil  situació  en  què  es  troben 
moltes famílies de la localitat, ha determinat l’aprovació del Pla per al Foment  
de l’Ocupació Local de Pedreguer per a l’exercici 2019, que es regirà per les 
presents bases.

           1.- PROGRAMA I PERSONES BENEFICIARIES

Aquest Pla d’Ocupació naix de la voluntat de l’Ajuntament de Pedreguer 
d’atendre la situació de les persones aturades del municipi. En conseqüència, 
l’objectiu del mateix és donar suport a les persones amb dificultats d’integració 
en el mercat de treball, per mitjà de la formació, la consecució d’experiència 
laboral i la millora de les oportunitats d’ocupabilitat.

         Al pla, que tindrà una durada de 10 mesos, participaran un total de 22 
persones, a les qual es formalitzarà un contracte laboral i que cobraran la part  
proporcional corresponent segons el Salari Mínim Interprofessional, a partir del 
lloc  de  treball  menys  qualificat.  A més,  s’establiran  diversos  torns  per  tal 
d’afavorir la major quantitat de persones.

       Les beneficiaries del programa seran persones desocupades inscrites en la 
corresponent Oficina Labora/Servef i en l’Agència de Col·locació de Creama de 
Pedreguer, i veïns del municipi de Pedreguer.

       Tindran preferència  per participar del pla, els col·lectius més afectats per la 
crisi al municipi i els aturats de llarga duració.

           2.- UNITAT FAMILIAR

Als efectes de la participació en el programa, s’entendrà com a unitat 
familiar, aquella unitat de convivència formada per dos o més persones unides 
per vincle matrimonial o altra manera de relació anàloga a la conjugal, adopció, 
consanguinitat fins al segon grau o afinitat de primer grau.

S’inclouen les famílies monoparentals. Queda exclòs la convivència per 
raons d’amistat o conveniència.

           3.- REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Les persones beneficiaris del Pla d’Ocupació Local hauran de complir els 
següents requisits:

3.1.- Trobar-se en situació legal de desocupació. Ha d’estar inscrita en la 
corresponent  Oficina  Labora/Servef  (posseir  el  DARDE),  des  d’una  data 
anterior a la publicació d’aquestes bases.

3.2.- Estar inscrita a l’Agència de Col·locació de Creama de Pedreguer, 
des d’una data anterior a la publicació d’aquestes bases.

3.3.- Estar empadronada al municipi de Pedreguer, amb una antiguitat 
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mínima de 60 mesos a comptar des del moment present  (ininterrompudament).

3.4.-Posseir la ciutadania espanyola o de qualsevol ESTAT MEMBRE DE
LA  UNIÓ  EUROPEA  o  tractar-se  de  PERSONES  ESTRANGERES  AMB 
PERMÍS DE TREBALL. Acreditar la condició corresponent mitjançant DNI, NIE 
amb passaport o Permís de Treball.

3.5.-  Disposar  de  les  capacitats  i  aptituds  físiques  i  psíquiques  que 
siguen necessàries per a l’exercici  de les corresponents funcions o tasques. 
L'Ajuntament de Pedreguer es reserva el dret a sotmetre als aspirants a totes 
les proves que considere pertinents per avaluar el compliment d'aquest requisit.  
En cas de discapacitat, s'ha d'acreditar la compatibilitat d'aquesta amb l’exercici 
de  les  tasques  pròpies  de  la  plaça  a  la  qual  es  pretén  accedir,  i  la
signatura del compromís individual supeditada a la superació d'aquest requisit.

       3.6.-Si la persona candidata ha estat beneficiaria en alguna de les edicions 
d’aquest pla, haurà d’haver complit amb les seues obligacions durant la seua 
participació en el mateix.

          4.- OCUPACIONS A COBRIR

         Els llocs de treball  a cobrir mitjançant aquest taller seran els següents:

4.1.-      Auxiliar  d’ajuda  a  domicili (6  persones  en dos torns  de 5 
mesos, amb contracte de treball de 20h/setmana), per a optar a aquest lloc 
de treball, la persona interessada ha de posseir, com a mínim, alguna de les 
següents titulacions: Auxiliar de clínica, Auxiliar d’infermeria, Auxiliar d’ajuda 
a domicili, Auxiliar en geriatria, o que haja realitzat algun tipus de formació 
amb aquest camp, amb un mínim de 160 hores. 

4.2.- Suport administratiu (2 persones en un torn de 6 mesos, des de 
l’1 de juliol, amb contracte de treball de 30h/setmana), per a optar a aquest 
lloc de treball, la persona interessada ha de posseir alguna titulació de la 
branca administrativa , com a mínim F.P.I o Cicle Formatiu Grau Mitjà.

4.3.- Peó d’obra (6 persones en tres torns, el primer de 4 mesos i els 
altres de tres mesos, amb contracte de treball de 30h/setmana). Per a optar 
a aquest lloc de treball, la persona interessada ha d’acreditar experiència 
professional com a peó d’obra (informe de vida laboral i contracte o nòmina)

4.4.- Oficial d’obra (6 persones en tres torns, el primer de 4 mesos i 
els altres de tres mesos, amb contracte de treball de 30h/setmana). Per a 
optar  a  aquest  lloc  de  treball,  la  persona  interessada  ha  d’acreditar 
experiència  professional  com  a  oficial  d’obra  (informe  de  vida  laboral  i 
contracte o nòmina)

4.5.- Pintor (2 persones en dos torns, de tres mesos, a partir de l’1 de 
juliol, amb contracte de treball de 30h/setmana). Per a optar a aquest lloc de 
treball, la persona interessada ha d’acreditar experiència professional com a 
pintor (informe de vida laboral i contracte o nòmina)

Cada participant podrà optar a una sola sol·licitud, segons la seua 
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experiència laboral i formació. 

         5.- DATA INICI

    Està  previst  l’inici  del  taller  l’1  de  març  i  la  finalització  el  31  de 
desembre de 2019. Els seleccionats s’incorporaran al  taller per ordre de 
major  a  menor  puntuació  obtinguda  en  la  baremació,  sempre  que  es 
mantinga la situació de desocupació.

         6.- INCOMPATIBILITATS

       Sols es podrà realitzar una contractació per cada unitat familiar, no 
podent-se contractar a més d’un membre, amb la finalitat de beneficiar al 
major nombre de famílies. 

        7.- OBLIGACIONS DE LES PERSONES  BENEFICIARIS

        Els beneficiaris hauran de complir les obligacions inherents al contracte 
laboral que formalitzat.

        8.- TERMINI DE PRESENTACIÓ 

    Les sol·licituds podran presentar-se en el Registre de l'Ajuntament de 
Pedreguer  des del dia 23 de gener al 5 de febrer en horari de 10.00 a 
14,00 h.

        9.- PRESENTACIÓ I TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS

    Les  sol·licituds  es  presentaran  per  UNITAT FAMILIAR en  el  Registre 
d’Entrada  de  l'Ajuntament  de  Pedreguer,  segons  el  model  disponible  al 
mateix Ajuntament i al web municipal.

       Cada sol·licitud haurà d’acompanyar-se de la següent documentació:

        De tots i cadascun dels membres de la unitat familiar:

a)    DNI,  NIE  amb  passaport  o,  en  el  cas  de
persones estrangeres, Permís de treball.
b)    Còpia  de  l’última  declaració  de  l’Impost  de  la  Renda  de  les 
Persones Físiques o autorització  perquè l’Ajuntament puga obtenir 
les dades fiscals, si no disposa de la declaració de la Renda de tots i 
cadascun dels membres de la unitat familiar.
 

Només de la persona sol·licitant:
c)     Certificat del SEPE que acredita que no cobra cap prestació o 
subsidi, si procedeix.
d)    Targeta de Demanda d’ocupació – DARDE
e)    Certificat  de  la  Conselleria  de  Benestar  Social  que  acredita 
qualsevol discapacitat, si s’escau.
f)      Documentació que acredite compliment requisits exigits en els 
punts 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 i 4.5

 
    En cas de creure-ho necessari, la Comissió de baremació podrà sol·licitar 
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a  l’organisme pertinent  una  valoració  de  l’exclusió  social  de  la  persona 
interessada en participar en el pla d’ocupació.
        10.- COMISSIÓ DE BAREMACIÓ

-President: Secretari de l'Ajuntament
        -Secretari: Funcionari de l'Ajuntament
   -3 vocals: Treballadors de l'Ajuntament, de l’Agència de Desenvolupament 
Local de Creama de Pedreguer i/o de la Mancomunitat de Serveis Socials 
de la Marina Alta.

                                                                                                       
      11.-CRITERIS DE BAREMACIÓ

      a.- En funció de la Renda per càpita de la unitat familiar segons l’última 
declaració de la renda de les Persones Físiques: 

                                  *  Fins 5.254,32 €: 30 punts
                                          *  Des de 5.254,33 € fins a 6.284,58 €: 25 punts

                                  *  Des de 6.284,59 € fins a 7.314,84 €: 20 punts
                                  *  Des de 7.314,85 € fins a 8.345,10 €: 15 punts
                                  *  Des de 8.345,11 fins a 9.375,36 €: 10 punts

                     *  Des de 9.375,37 € fins a 10.302,60 €: 5 punts
                                          *  A partir de 10.302,61 €: 0 punts
        En cas de declaracions amb rendiments de capital mobiliari superior a 300 
€, no es realitzarà el càlcul per càpita i es puntuarà amb 0 punts.
       Per al càlcul dels ingressos de la unitat familiar, s’establirà segons s’indica 
a continuació:

 Per als membres que hagen presentat la Declaració de l’Impost 

sobre la Renda de les Persones Físiques de 2017, es sumaran la 
base  imposable  general  (casella  415)  i  la  base  imposable  de 
l’estalvi (casella 435). Al resultat obtés, se li restarà la quota de 
l’autoliquidació (casella 620).

 Per als membres que hagen obtés ingressos però no estiguen 

obligats a presentar Declaració de l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques de 2017, es restarà als ingressos obtinguts els 
pagaments  a  compte  efectuats.  Als  rendiments  del  treball  es 
reduiran  addicionalment  en  2.000  €  (5.500  euros  en  cas  de 
discapacitat  igual  o  superior  a  l  33  %;  o  9.750  €  en  cas  de 
discapacitat igual o superior al 65 %), sense que el saldo puga ser 
negatiu.

b.- Persona amb discapacitat igual o superior al 33%, sempre i quan no 
impossibilite la realització del treball: 10 punts.

c.- Família nombrosa: 10 punts.

d.- Persona que no haja participat en cap edició anterior de pla d’ocupació 
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d’aquest tipus: 10 punts.

e. -Persona que  no perceba cap prestació: 10 punts

f.-  En  cas  de  considerar  convenient  la  realització  d’entrevistes  als 
aspirants a aquestes beques, la valoració màxima serà de 15 punts.

      En cas d’empat tindrà preferència les persones desocupades amb major 
antiguitat en Labora/Servef com a demandant d’ocupació i qui no haja participat 
en altres programes locals d’ocupació.

                                           

Pedreguer

L’ALCALDE-PRESIDENT

 Sergi Ferrús Peris

(signatura digital)
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