BASES DE CONVOCATÒRIA D’UN TÈCNIC/A FOMENT DE L’ECONOMIA
SOCIAL I SOLIDÀRIA (ESS) (GRUP A2)
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte de la convocatòria és la regulació del procediment per la provisió d’un lloc de
treball a l’entitat Fundació Barberà Promoció de Tècnic/a Foment de l’Economia Social i
Solidària (grup A2).
Lloc de treball: Tècnic/a Emprenedoria i Foment de l’Economia Social i Solidària (grup
A2).
Règim de dedicació: Jornada complerta de 37,5 hores/setmana intensiva matí amb una
tarda.
Retribució bruta: 1.843,89 euros bruts per 14 pagues anuals.
Vinculació: Contracte laboral d’obra i servei vinculats a programes de Foment de la ESS
d’un any, amb data d’inici el dia 11 de març de 2019.

2.- FUNCIONS I TASQUES:
Les funcions genèriques del lloc de treball són les següents:
 Participar en la diagnosi sobre la situació de l’economia social i solidària del municipi.
 Recopilar les bones pràctiques d’empreses de l’economia social i solidària del municipi.
 Impulsar l’espai Cotreball de la Fundació Barberà Promoció i l’espai dels horts Socials de

la Fundació Barberà Promoció.
 Seguiment del projectes d’impuls d’ESS entre diferents municipis. Sol·licituds de

subvencions, memòries tècniques....
 Realitzar accions per impulsar el reconeixement del valor afegit de les organitzacions

de l’economia social i solidària.
 Realitzar accions de promoció de la fórmula de cooperativa i les societats laborals

adreçades a associacions i societats civils particulars.

 Realitzar accions de promoció (comunicació i sensibilització) de la fórmula

cooperativa i les societats laborals per a la continuïtat d’empreses i/o entitats
properes al tancament d’activitat.
 Realitzar accions per a foment de l’economia social i solidària, jornades, activitats...
 Realitzar actuacions per conèixer i aprendre els models d’empresa cooperativa
destinada a joves estudiants i professorat de cicles formatius de formació
professional de grau superior i/o universitaris.

3.- CONDICIONS PER A PRENDRE PART EN LA CONVOCATÒRIA


Requisits:

-

-

Titulació: Títol universitari de grau o diplomatura dins de l’àmbit de les ciències
social.
Experiència: Experiència mínima de dos anys en tasques relacionades amb
l’Economia Social i Solidària ja sigui en l’administració pública com a nivell
associatiu.
Altres: Nivell de suficiència de català (C1).

-

Es valorarà formació en economia social i solidària.

-

(*) Per acreditar l’experiència laboral en tasques relacionades amb el lloc de treball, és
vàlid qualsevol de les següents opcions:
a) Certificat de la vida laboral més Contracte/s laboral/s on consti categoria i lloc de
treball
b) Certificat expedit per l’empresa on consti el període treballat, categoria, lloc de
treball i les funcions portades a terme
No acredita l’experiència en tasques relacionades amb el lloc de treball ofertat només
el Certificat de vida laboral o només el/s Contracte/s de treball.

4.- PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
La selecció de la persona candidata es farà segons el procediment intern de selecció
de personal de l’entitat i que podeu consultar en aquest link:
https://www.barberapromocio.cat/sites/default/files/procediment_de_seleccio_de_perso
nal_.pdf

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Sol·licitud(https://www.barberapromocio.cat/sites/default/files/arxius_fbp/ad/nova_
sol.licitud_dadmissio_2018.pdf )
Currículum Vitae, fotocòpia DNI-NIE i fotocòpia dels documents conforme als
requisits i elements a valorar relacionats anteriorment (Títulacions, vida laboral
actualitzada, contractes/certificats de treball, nivell C de català).
Horari de registre de la documentació: de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h
Torre d’en Gorgs 40, Barberà del Vallès . Oficina RRHH Telèfon: 937192837
També es pot fer arribar la documentació a la següent adreça electrònica:
rrhh@barberapromocio.cat

TERMINI DE PRESENTACIÓ INSTÀNCIES: Del 15 al 28 febrer de 2019
Llista provisional d’ admesos i exclosos es publicarà el 1 de març de 2019
Llista definitiva d’ admesos i exclosos es publicarà el 5 de març de 2019
El 6 de març de 2019 es realitzarà prova escrita.
El 7 de març de 2019 es realitzarà l’entrevista.
El 8 de març de 2019 es publicarà la llista definitiva de valoració de resultats i
persona seleccionada.

Tota la informació es publicarà a efectes informatius dels candidats a la pàgina web:
https://www.barberapromocio.cat/ca/convocatories

