
                                                                                                                                                                            
Ofertes de treball temporal (6 mesos) en contracte de 

pràctiques per a joves inscrits en el Programa de Garantia 
Juvenil, amb cicle formatiu o grau universitari.

La contractació dependrà de la recepció de la resolució d’aprovació per part del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya segons l’ordre TSF/213/201.

Llocs de treball

Tècnic/a auxiliar d’arxiu. Projecte: Catalogació dels expedients de l'Arxiu del Consell 
Comarcal de l'Alt Empordà.

Dinamitzador/a juvenil. Projecte: Informador/a - Dinamitzador/a Juvenil.

Tècnic/a  auxiliar  d’arxiu. Projecte:  Digitalització  de  materials  diversos  de  l’Arxiu 
Comarcal  -col·lecció  local  de  premsa  històrica  i  llibres  d’actes  d’ajuntaments 
altempordanesos.

Auxiliar administratiu/va. Projecte: Assolir els coneixements bàsics per a l’atenció al 
consumidor i del sistema de treball de l’Oficina d’Informació al Consumidor.

Tècnic/a auxiliar en turisme. Projecte: Adquirir coneixements i donar suport a l’Àrea 
de Turisme.

Tècnic/a auxiliar en medi ambient. Projecte:  Implantació de nous compostadors i 
seguiment dels compostadors existents en l’Àrea de Medi Ambient.

Requisits: Documentació a presentar

Complir els requisits especificats a les 
bases

Les bases es podran consultar a partir del dimecres 
12 d’octubre a la web (www.altemporda.org apartat 
Recursos Humans) i al taulell d’anuncis del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà.

Tenir entre 16 i 29 anys i estar inscrit 
al Programa de Garantia Juvenil 
(PGJ).

Fotocòpia compulsada del DNI.  Original o fotocòpia 
compulsada del certificat actualitzat d’inscripció al 
PGJ.

Tenir la titulació corresponent a cada 
lloc de treball, segons annex adjunt.

Fotocòpia compulsada de la titulació corresponent.

Estar en situació d’atur i està inscrit 
com a demandant d’ocupació a 
l’Oficina de Treball.

Original o fotocòpia compulsada de la inscripció com 
a demandant d’ocupació a l’Oficina de Treball de la 
Generalitat.

Altra documentació a presentar: currículum i fotocòpia compulsada del nivell C de català o 
equilvalent (en cas de no disponsar-ne es farà una prova).

Presentació d’instàncies i documentació: fins el 21 d’octubre a les 14h   al Registre 
General del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (carrer Nou 48 de Figueres).

                                                                                                                                                                                              

http://www.altemporda.org/


                                                                                                                                                                            

Annex sobre les titulacions sol.licitades en cada lloc de treball:

Llocs de treball Titulació

Tècnic/a auxiliar d’arxiu. Projecte:  Catalogació 
dels expedients de l'Arxiu del  Consell  Comarcal 
de l'Alt Empordà.

Estudis  de  grau  mig,  universitaris  de  grau  mig, 
diplomatures de la branca de lletres i administració 
d’empreses,  cicles  de  formació  professional 
administratius,  magisteri,  filologia  castellana  i 
catalana. Qualsevol estudis de grau mig o superior 
de la branca de lletres i empresa.

Dinamitzador/a juvenil. Projecte: Informador/a - 
Dinamitzador/a Juvenil.

Cicles Formatius de Grau Superior en Integració 
Social,  Activitats  físiques  i  esportives,  Serveis 
Socioculturals  i  a  la  comunitat,  Altres  estudis 
relacionats.  Grau  Universitari  de  qualsevol 
diplomatura o llicenciatura. 

Tècnic/a auxiliar d’arxiu. Projecte: Digitalització 
de  materials  diversos  de  l’Arxiu  Comarcal 
-col·lecció  local  de  premsa  històrica  i  llibres 
d’actes d’ajuntaments altempordanesos.

Estudis  de  grau  mig,  universitaris  de  grau  mig, 
diplomatures de la branca de lletres i administració 
d’empreses,  graus  de  formació  professional 
administratius,  magisteri,  filologia  castellana  i 
catalana. Qualsevol estudis de grau mig o superior 
de la branca de lletres i empresa.

Auxiliar  administratiu/va. Projecte:  Assolir  els 
coneixements  bàsics  per  a  l’atenció  al 
consumidor  i  del  sistema de treball  de  l’Oficina 
d’Informació al Consumidor.

Cicle  formatiu  de  grau  mitjà  de  gestió 
administrativa.

Tècnic/a auxiliar en turisme.  Projecte:  Adquirir 
coneixements i donar suport a l’Àrea de Turisme.

Cicle  formatiu  o  grau  en  Turisme,  Geografia, 
Comunicació, Marqueting o similar

Tècnic/a  auxiliar  en  medi  ambient. Projecte: 
Implantació  de  nous  compostadors  i  seguiment 
dels  compostadors  existents  en  l’Àrea  de  Medi 
Ambient.

Cicle  formatiu  o  grau  en  Ciències  ambientals  o 
altres similars.

                                                                                                                                                                                              


