AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Servei de Promoció Econòmica

PROCEDIMENT QUE REGIRÀ EL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA
DE 3 LLOCS DE TREBALL TEMPORAL EN EL MARC DEL PROGRAMA
SUBVENCIONAT PEL SOC “JOVES TITULATS EN PRÀCTIQUES 2018” DE
L’AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Primer. Objecte del procés de selecció
D’acord amb l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol i la Resolució TSF/1779/2018, 16
de juliol, per la qual s’obre la convocatòria, per la concessió de subvencions
destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries
del Programa de Garantia Juvenil, s’obre el procés de selecció per contractar 3
persones titulades a temps complert, durant un període de 6 mesos que estarà
comprès entre el 31 d’octubre de 2018 i el 30 d’abril de 2019, d’acord amb els
requisits exigits a l’apartat Segon i als perfils definits a l’annex d’aquest procediment.
El contracte està supeditat a la concessió i aprovació de la subvenció dins el
Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, cofinançat per la Iniciativa d'Ocupació
Juvenil i el Fons Social Europeu per al període 2014-2020.
Condicions dels llocs de treball;
Règim jurídic: laboral temporal
Durada: 6 mesos
Jornada completa: 35 hores
Horari: intensiu matins de dilluns a divendres
Tasques a desenvolupar: estan relacionades amb la titulació corresponent i dins del
marc de les funcions pròpies de cada àrea. El detall de cada lloc de treball es recull
a l’annex 1.
Segon. Requisits dels/les aspirants
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil
Estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) al Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya
Estar en possessió d’un títol universitari o altre títol oficialment reconegut com a
equivalent, cicle formatiu de grau mig, cicle formatiu de grau superior o certificat
de professionalitat (CP)
No haver estat contractat en pràctiques en una altra empresa per temps superior
a dos anys amb la mateixa titulació
No haver participat en convocatòries anteriors (2016,2017) ni estar contractat per
un altre programa de Garantia Juvenil
Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques. NO haver
estat separar mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les
administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les
comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs
o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari,
o per a exercir funcions similars a les que es desenvolupen en el cas de personal
laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat.
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7. Acreditar coneixements de la llengua catalana equivalents al nivell C1 del Marc
Europeu comú de referència (MECR) segons estableix el Decret 161/2002, d’11
de juny. Les persones que no puguin acreditar el nivell exigit hauran de realitzar
una prova específica de coneixements de llengua catalana, en què es valoraran
tant els coneixements orals com escrits. Es qualificarà com a apte o no apte i
tindrà caràcter eliminatori.
Quedaran directament exclosos les persones que no compleixin amb els
requisits indicats per a participar en el procés de selecció. Els requisits d’accés
al procés de selecció han d’estar vigents en la data immediatament anterior a
l’inici del contracte.
Tercer. Forma i termini de presentació de candidatures
Les persones aspirants a aquests llocs de treball hauran de fer arribar per correu
electrònic a ocupacio@palamos.cat la seva sol·licitud adjuntant la documentació
requerida a través del formulari disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament de
Palamós, de la següent forma,
1.- Indicant l’assumpte del correu electrònic: “Sol·licitud selecció Joves titulats en
pràctiques”
2.- Indicant les places de contractació de joves en pràctiques a les quals volen optar
També poden fer-ho de forma presencial a l’Àrea de Promoció Econòmica de
Palamós situat a Casa Montaner Parc dels Països Catalans, 3 - 1era planta.
El termini de presentació de candidatures finalitza el dia 22 d’octubre de 2018.
La documentació a presentar conjuntament amb la sol·licitud és la següent:
1.- Fotocòpia del document nacional d’identitat o NIE
2.- Fotocòpia de la titulació exigida. En el cas que s’al·legui una titulació emesa a
l’estranger, la persona aspirant haurà d’aportar certificat oficial de reconeixement o
convalidació a Espanya
3.- Certificat de beneficiari del Programa de Garantia Juvenil o document acreditatiu
de sol·licitud d’inscripció al sistema de Garantia Juvenil.
4.- Certificat de demandant d’ocupació No Ocupat (DONO)
5.- Currículum actualitzat
6.- Si es posseeix, el certificat de coneixements de la llengua catalana exigit o
equivalent
7.- Fotocòpia de qualsevol document (contracte de treball, informe) que acrediti el
temps treballat i la categoria professional i/o funcions desenvolupades en cada llocs
de treball.
8.- Còpies dels cursos, formacions, jornades que s’al·leguen com a mèrits
L’Oficina de treball de Palamós comprovarà el compliment dels requisits com
a demandants d’ocupació no ocupats dels aspirants presentats.
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Quart. Llista d’aspirants i documentació
El llistat d’aspirants es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Palamós. Les
persones admeses seran trucades per a ser informades de l’hora de l’entrevista.
Cinquè. Desenvolupament del procés selectiu
a) Valoració dels mèrits (fins a 15 punts)
Experiència laboral relacionada amb les Menys de 12 mesos: 0,20 punts per
funcions del lloc de treball al qual opti.
cada mes complert, fins a un màxim de
10 punts.
Formació complementària relacionada Màsters: 2 punts per curs
amb la titulació principal i/o el lloc de Postgrau: 1 punt per curs
treball al qual s’opta (màxim 5 punts)
Formació, cursos: 0,20 punts per cada
curs d’un mínim de 10 hores.
b) Entrevista personal (fins a 10 punts)
Consistirà en mantenir una entrevista personal per a valorar els següents aspectes:
o
o
o

Motivació pel lloc de feina i adequació al projecte (5 punts)
Competències professionals i personals per ocupar lloc de feina (3 punts)
Coneixement del territori (2 punts)

Sisena. Qualificació del procés selectiu
El procés selectiu es durà a terme per part de;
o
o
o

Cap d’Àrea de Recursos Humans i Organització
Cap d’Àrea o tècnic/a designat de cada Àrea on s’adscriu cada jove
Tècnic/a de l’Àrea de Promoció Econòmica

Setena. Resultat del procés
Acabat el procés de selecció, l’òrgan de selecció farà la proposta de contractació
temporal en modalitat de pràctiques laborals per un període de 6 mesos.
El contracte està supeditat a la concessió i aprovació de la subvenció dins el
Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, cofinançat per la Iniciativa d'Ocupació
Juvenil i el Fons Social Europeu per al període 2014-2020.
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Annex 1
A l’espera d’aprovació definitiva del programa, al qual estan sotmeses aquestes
bases, es procedeix a detallar el perfil de cadascun dels 3 projectes previstos:
LLOC DE TREBALL: Dinamitzador/a d’activitats socioeducatives vinculades al
Projecte Educatiu de Ciutat
Funcions: dur a terme activitats vinculades al Projecte Educatiu de Ciutat
(Voluntariat Educatiu, taula Tècnica Projectes Joves, estudi situació
sociodemogràfica, social i formativa dels i les joves entre 16 i 29 anys). Col·laborar
amb la tècnica de Ciutat Educadora en les tasques de redacció, difusió i comunicació
d’activitats destinades a joves, adolescents i famílies.
Titulacions: Grau d’Educació Social, Grau de Psicologia, Grau de Pedagogia, Grau
de Psicopedagogia, Grau en Treball Social, Cicle Formatiu de Grau Superior
d’Integració Social
Àrea/ Departament: Ciutat Educadora - Ensenyament

LLOC DE TREBALL: Tècnic/ en comunicació i prospecció d’empreses
Funcions: Difondre i captar empreses per a facilitar l’establiment de convenis de
col·laboració pel Programa “Carnet Jove de Palamós”. Implementar mesures
d’avaluació i registres del grau de satisfacció de les empreses i joves participants del
Programa “Carnet Jove de Palamós”. Difondre els serveis i recursos municipals
adreçats a les empreses: borsa de treball, formació i pràctiques formatives en
empreses, servei emprenedoria. Realitzar visites i entrevistes amb empreses per a
la captació d’ofertes laborals, pràctiques o altres col·laboracions segons necessitats
de l’empresa. Assistir a Jornades i formacions relacionades amb les Àrees de
Promoció Econòmica, Turisme i Joventut. Millorar la comunicació entre el sector
públic i privat vinculades projectes i programes de les Àrees de Promoció Econòmica,
Turisme i Joventut.
Titulacions: Grau en Administració i Direcció d’empreses, Grau Ciències de la
Comunicació, Cicle de Formació de Grau Superior Administració i Gestió d’empreses
Àrea/ Departament: Promoció Econòmica i Joventut
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LLOC DE TREBALL: Tècnic/a de Mobilitat i Espais Públics
Funcions: Oferir suport tècnic en el desenvolupament de l’estudi de mobilitat (Pla
local de seguretat viària) per a millorar la gestió i la planificació de la mobilitat.
Col·laborar en Projecte “Palamós Zero Barreres” adreçat a persones amb mobilitat
reduïda, registrant incidències en via pública, però també en l'àmbit del comerç i del
sector turístic de la vila per a realitzar aportacions de millora. Suport tècnic per a
centralitzar totes les dades en un aplicatiu informatitzat que permeti integrar les dades
existents, en diferents formats, derivats d’actuacions actuals i d’històrics que
requereixen un sistema únic informàtic que permeti obtenir una eina de treball per a
editar, relacionar, ordenar, visualitzar i extreure dades i mapes per l’Àrea de
Seguretat i Mobilitat.
Suport i col·laboració en la creació d’eines personalitzades per la càrrega, edició i
visualització d’informació geogràfica. Suport en la incorporació i actualització de
dades en Sistema Informàtic Geogràfic (SIG). Col·laboració i suport en la generació
d’informes tècnics i eines d’anàlisi local i territorial.
Titulacions: Grau de Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial Grau en
Geografia i Ordenació Territorial, Grau en Enginyeria informàtica, Grau en
Arquitectura tècnic/a, Grau en Ciències Ambientals, Cicle de Grau Superior
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
Àrea/ Departament: Àrea de Seguretat i Mobilitat i l’Àrea de Serveis Tècnics i
Urbanisme - SIG

