r:t~r·· Ajuntament
Sant Andreu de la Barca
"

y·'

Sr. José Manuel García Bravo
DEMOCRACIA 3.0
c. Ripolles núm. 6, Esc.B, 68.la.
08740 SANT ANDREU DE LF. BA..RCA
BARCELONA

Senyor,
En resposta a la vostra .sol ·licitud presentada en data 8 d'octubre
de 2012 (Registre d'entrada n0m. 7550), "en relació a les persones
contractades amb cárrec a la subvenció concedida per l' AMB", per
la qual es demana:
Relació de les persones contractades,
amb cárrec a la
subvenció de 1' AMB, amb indicació del grup funcional en el
que
prestaran els serveis
i
si
les mateixes
consten
empadronadas a Sant Andreu de la Barca.
El
perfil
professional
de
les
persones
contractades,
juntament amb l'especificitat social própia de cadascuna
d'elles, que han determinat la seva contractació en base als
criteris objectius prioritaris determinats per l'A~B.
S' INFORMA:

l. Que en data 10/10/2012 es va publicar a la página web
municipal
(http://www.sabarca.cat)
sota
el
tí tol
"L' AJUNTAMENT POSA EN MARXA UN PLA O' OCUPACIÓ PER A PERSONES
EN UNA SITUACIÓ SOCIAL DIFÍCIL", la rel.ació de les persones
contractades dintre del projecte en tasques d'arranjament
d'espais públics i forestals, civisme i suport administratiu,
tots ells veins i veines de Sant Andreu de la Barca.
2. Que segons da des que consten en el. Departament de Promoció
Económica i al Departament del Padró d' Habi tants totes les
persones
contractades
per
aquest
proj ecte
consten
empadronadas al municipi de Sant Andreu de la Barca.
3. El Consell de 1' Área Metropolitana de Barcelona, aprová en
data 8 de maig de 2012 el "Pla metropolitá de suport a les
polí tiques socials municipals 2012/2015". Un dels objectius
d'aquest Pla és recalzar les accions municipals destinades a
incrementar 1' ocupació
efectiva,
considerant prioritaris
aquells col ·lectius amb dificultats (joves, dones, aturats de
llarga duració i els pertanyents a famílies amb tot els seus
membres a l'atur),
tenint en compte la pluralitat de
situacions socioeconómiques que esdevenen al territori i
intentant mantenir la cohesió social.
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4. A
les
bases
i
directrius
reguladores
d'aquest
Pla
s'estableixen quines són les obligacions dels Ajuntaments
Metropolitans beneficiaris de la subvenció, establint que els
programes i projectes que proposin els Ajuntaments hauran
d'incorporar un informe valoratiu dels resultat esperat i la
seva repercussió social.

5. Tal i coro ja se li va informar en el Ple de data 26/09/2012,
mitjanc;ant el Portaveu del grup municipal del PSC, més que
els perfils professionals es van tenir en compte perfils
socials de tota aquella gent més necessitada. En aquest
sentit des del Departament de Promoció Económica,
entre
d' al tres,
s' han
entrevistat
a
candidats
derivats
del
Departament de Serveis Socials amb si tuacions de no cobrir
les necessitats básiques amb el conseqüent risc d' exclusió
social, sempre garantint que puguin tenir les competéncies
professionals básiques per poder desenvolupar de
forma
correcta l'ocupació sol·licitada.
(

6. En el moment que des del Departament de Promoció Económica es
va iniciar la selecció dels treballadors susceptibles de ser
beneficiaris de la subvenció atorgada per l'AMB, es van tenir
en compte els següents indi.cadors:
•

Adequació lloc de treball. En aquest punt es va valorar si
els candidats/candidates tenien competéncies i habilitats per
desenvolupar la feina de forma correcte.

•

Situació sociolaboral. En aquest punt es va valorar el temps
d'atur, el risc de ser un col·lectiu d'exclusió social i les
dificultats per trobar feina.

•

Situació sociofamiliar. Es valorá els ingressos de la unitat
familiar, despeses d' habitatge, cárregues familiars, si es
tractava de familia monoparental i situació d' algun membre
amb grau de dependencia reconeguda.
D' aquesta manera, no es van tenir en compte només perfils
professionals sinó també perfils socials (laboral, familiar i
económics).
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7. Tot
el
personal
que
va
participar
en
l' elaboració,
desenvolupament i execució del projecte "Sant Andreu Avanya",
pel
qual
l' AJ~B
va
atorgar
subvenció
dintre
del
"PJ.a
Metropol.itá de suport a les poli tiques socials municipals",
va
actuar
d'acord
amb
els
principis
d 1 eficiéncia,
transparéncia
i
objectivitat,
donant
compliment
a
les
exigéncies del Pla i del Proj ecte, sense considerar de cap
manera la possibilitat d'especificar individualment el perfil
professional de les persones contractades,
juntament amb
l'especificat social donat que les dades que consten en
cadascun dels expedients contenen dades personals que s' han
de garantir i protegir d' acord amb el que establ.eix la Llei
lS/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de carácter
personal.
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