
 

ANUNCI

L’Ajuntament  de  les  Franqueses  del  Vallès,  d’acord  amb  l’Ordre  TSF/115/2018 i  resolució

TSF/1556/2021, d'11 de maig, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat

de Catalunya, necessita proveir la contractació en pràctiques de 5 joves beneficiaris del programa de
Garantia Juvenil de Catalunya. 

Els perfils sol·licitats seran:

2 joves amb perfil professional de gestió i administració. Grau en administració direcció d’empreses, 
empresarials o similars, CFGS, CFGM o CP en l’àmbit administratiu.

1 jove amb perfil professional vinculat amb l’àmbit de l’esport. Grau, CFGS, CFGM o CP vinculats 
amb l’àrea de l’esport.

1 jove amb perfil professional relacionat amb l’informàtica. Grau en alguna branca de l’informàtica o
similars, CFGS, CFGM o CP en l’àmbit dels sistemes informàtics.

1 jove amb perfil professional vinculat amb l’àmbit d’animació sociocultural o integració social.
Grau, CFGS, CFGM o CP vinculats amb l’àrea d’ animació sociocultural i integració social.

Els aspirants han de complir els següents requisits:

 Edat: de 16 a 29 anys

 Estudis: CFGM, certificat de professionalitat que els habiliti per a l’exercici professional, CFGS o 
grau universitari finalitzats en els darrers 5 anys.

 Estar inscrit en el programa de Garantia Juvenil de Catalunya       

 Estar  inscrit  com  a  demandant  d’ocupació  no  ocupat  en  el  Servei  Públic  d’Ocupació  de
Catalunya

 No haver participat a les convocatòries dels anys 2019 i 2020.

(Tots els requisits i les condicions previstes s’han de mantenir i poder acreditar a la data immediatament
anterior a la data del contracte)

A la instància s’haurà d’adjuntar la següent documentació:

 Fotocòpia del DNI

 Fotocòpia de la titulació acadèmica

 Currículum vitae

 Certificat d’haver sol·licitat la inscripció al programa de garantia Juvenil de Catalunya

 Dardo  del  Servei  Públic  d’Ocupació  de  Catalunya  on  consti  que  s’hi  està  inscrit  com  a
demandant d’ocupació no ocupat.

 Certificat d’empadronament

Les persones interessades poden presentar instància manifestant que reuneixen tots i cadascun  dels
requisits exigits, i que no han estat separats dels servei de cap administració pública mitjançant expedient
disciplinari, en el registre general de l’Ajuntament. També podran presentar-se com estableix l’article 38.4
de la  llei  30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i  del  Procediment Administratiu
Comú.  Si  la  instància  no  es  presentés  en  el  registre  d’entrada  de  l’Ajuntament,  l’aspirant  haurà  de
comunicar a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès la remissió de la còpia de la instància el mateix
dia, mitjançant correu electrònic a l’adreça dinamitzacio@lesfranqueses.cat adjuntant el comprovant que
ho acrediti. No s’acceptarà cap instància per correu que no hagi complert aquest requisit.

El termini de presentació de les sol·licituds fineix el dia  15 de setembre de 2021.

Francesc Colomé i Tenas

Alcalde

mailto:dinamitzacio@lesfranqueses.cat

