
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA

ANUNCI sobre selecció d'un/a treballador/a en règim laboral temporal en pràctiques, beneficiari del
Programa de Garantia Juvenil, per fer tasques de dinamitzador/a juvenil.

ANUNCI. Selecció d'un/a treballador/a en règim laboral temporal en pràctiques, beneficiari del Programa de
Garantia Juvenil, per fer tasques de dinamitzador/a juvenil

 

1. Objecte de la convocatòria:

- Lloc de treball: Dinamitzador/a juvenil

- Regim Jurídic: Laboral temporal

- Tipus contracte: En pràctiques

- Durada: 6 mesos no prorrogables

- Jornada: 37,5 hores setmanals

- Formalització del contracte condicionada a la concessió de subvenció pel Servei d'Ocupació de Catalunya
(Ordre TSF/2537/2020 de 8 d'octubre).

 

2. Funcions del lloc de treball:

Les pròpies d'un dinamitzador/a juvenil: Promoure, planificar, executar i dinamitzar les actuacions en matèria
de joventut de l'Ajuntament, relació amb els col·lectius de joves, edició de material i difusió de la informació,
gestió i manteniment de xarxes socials, ser el referent municipal d'atenció del jovent, fer tasques
d'assessorament i informació als joves en diferents temàtiques (formació, ocupació, salut, habitatge...),
detecció de les necessitats del joves del municipi, gestió de relacions amb experts i serveis externs,
organització i participació en activitats informatives, formatives i de conscienciació per a les famílies, gestió
d'un Punt d'informació Juvenil, etc.

 

3. Requisits:

- Nacionalitat espanyola o d'altre país de la Unió Europea

- Suficiència oral i escrita de la llengua catalana (nivell C) i castellana

- No trobar-se en cap causa d'incompatibilitat o incapacitat

- Estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil de Catalunya

- Tenir entre 16 i 29 anys i no estar treballant ni estudiant.

- Estar inscrit a l'Oficina de Treball com a demandant d'Ocupació.

- Disposar de titulació de Cicle Grau mig i Superior d'Esports, de Cicle Grau Superior en Animació Sociocultural
ó Cicle Grau mig i Superior en Educació Infantil

 

4. Sol·licitud: Presentant instància per escrit, d'acord amb el model adjunt, amb:

- Fotocòpia del DNI
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- Currículum vitae

- Títol acadèmic assimilable a la formació requerida

- Certificat C1 emès per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o equivalent.

- Resolució d'inscripció al Programa de Garantia Juvenil

- Document DONO del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya,

- Acreditació d'experiència laboral (informe vida laboral i/o contractes)

- Documents acreditatius de formació complementària

 

5. Lloc i termini:

- Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga: c/ Església, 2; Sant Llorenç de la Muga.

- Seu electrònica: http://ca.santllorençdelamuga.cat/seu-electronica/

- Termini de presentació: 10 dies naturals des del següent a la publicació al DOGC i BOP

 

6. Bases i procediment de selecció:

- Procediment de selecció: concurs de mèrits lliure

- Bases: Es poden consultar a la web de l'Ajuntament:

http://ca.santllorençdelamuga.cat/

 

ANNEX: Model de sol·licitud

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 MODEL SOLLICITUD.pdf
 

Sant Llorenç de la Muga, 9 de novembre de 2020

 

Montserrat Brugués Massot

Alcaldessa

 

(20.314.107)
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A N N E X : Model de sol∙licitud  

Expedient: X2020000241 

 
SOL∙LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES de 
JOVES  INSCRITS EN EL PROGRAMA DE GARANTIA  JUVENIL  (condicionada a  la  resolució  favorable del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) 

DADES PERSONALS: 

Noms i cognoms: 

DNI: 

Data de naixement: 

Nacionalitat: 

Adreça:  

Telèfon mòbil: 

Correu electrònic: 

EXPOSO: 

Primer. Que ha estat convocat per l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga un procés de selecció per a 
la contractació en pràctiques per a joves inscrits en el Programa de Garantia Juvenil de Catalunya, d’un 
dinamitzador/a juvenil, mitjançant anunci publicat en el BOP de Girona. 

Segon. Que declaro que conec el text íntegre de les Bases reguladores del procés selectiu de referència, 
que  les accepto  sense  reserves  i  reuneixo  les  condicions exigides en  les Bases esmentades,  i que no 
pateixo cap malaltia ni estic afectat/da per cap  limitació  física o psíquica que  sigui  incompatible amb 
l’exercici de les funcions del lloc de treball convocat. 

Tercer. Que, així mateix, declaro que són certes totes  les dades que figuren en aquesta sol∙licitud, així 
com la documentació adjunta. 

Quart. Que accepto rebre totes les notificacions que s’hagin de fer personalment de forma electrònica. 

Cinquè. Que dono el meu  consentiment perquè  les meves dades personals  siguin  incorporades a un 
fitxer  o  tractament  de  dades  de  titularitat  de  l’Ajuntament  de  Sant  Llorenç  de  la Muga,  creat  amb 
finalitats de gestió dels  recursos humans. No  seran  cedides a  terceres persones excepte en els  casos 
previstos legalment i en qualsevol moment, podré exercir els meus drets d’accés, rectificació, oposició i 
cancel∙lació, tot adreçant‐me a l’Ajuntament per qualsevol mitjà. 

Per tot això, SOL∙LICITO: 

Primer. Que s’admeti la present sol∙licitud de participació en el procés selectiu convocat per cobrir, amb 
caràcter laboral temporal en pràctiques, el lloc de treball de dinamitzador/a de joventut. 

Segon. Que s’admeti, així mateix, la documentació que s’adjunta a la present sol∙licitud: 
a.‐ Currículum vitae. 
b.‐ Original o còpia compulsada del DNI 
c.‐ Original o còpia compulsada de la titulació exigida per a l’accés al procés selectiu. 
d.‐ Original o còpia compulsada del certificat C1 de català o equivalent. 
e.‐ Original o còpia compulsada del certificat actualitzat com a demandant d’ocupació de  l’Oficina 
de Treball de la Generalitat de Catalunya (OTG). 
f.‐ Original o còpia compulsada del certificat d’inscripció en el Programa de Garantia Juvenil. 

 
Lloc i data: 

 
Signatura: 

 
 
 
IL∙LM. SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA 
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