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ANUNCI 

OFERTA LABORAL DE LA CONTRACTACIÓ DE 5 JOVES EN 

PRÀCTIQUES BENEFICIARIS DE LA GARANTIA JUVENIL 

Es dona publicitat de les ofertes laborals que sol·licitarà l’Ajuntament de Tàrrega al 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per la contractació laboral temporal 

de 5 places en el marc de la subvenció Contractació en pràctiques de joves 

beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, de la convocatòria 2021 

(SOC-JENP). 

REQUISITS I CONDICIONS BÀSIQUES DE L’OFERTA LABORAL 

1. Objecte de la convocatòria: El present anunci té per objecte regular el procés 

selectiu per a la contractació en pràctiques per a joves beneficiaris del Programa 

de Garantia Juvenil de Catalunya, segons l’ ORDRE TSF/115/2018, de 12 de 

juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 

subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones 

joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i la 

RESOLUCIÓ TSF/1556/2021, d'11 de maig, per la qual s'obre la convocatòria, 

per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la 

contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de 

Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP). 

La durada dels contractes en pràctiques seran de 6 mesos no prorrogables, a 

jornada completa. 

2. Requisits de les candidatures: Els requisits i condicions bàsiques a tenir en 

compte en l'oferta de treball són els següents: 

• Inscrita com a beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 

• Inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya 

• En possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o 

superior o altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat 

de professionalitat 

• Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en 

pràctiques.  

• No haver participat en les convocatòries dels anys 2019 i 2020 
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3. Característiques i funcions dels llocs de treball. La jornada de treball serà de 

37,5 hores setmanals, durant el període del contracte de pràctiques. 

La distribució horària es realitzarà preferentment en horari de matí o tarda 

d’acord amb les necessitats del servei. 

El salari serà aproximadament de 1.600 euros bruts mensuals amb pagues extres 

incloses. 

 

Els llocs de treball a cobrir, i les funcions a desenvolupar són les següents: 

3.1. Tècnic/a d’Ocupació. Centre la Solana. 

Les tasques i funcions que haurà de realitzar seran: 

• Assessorament i atenció individualitzada o grupal de les persones en 

recerca o millora d’ocupació, realitzant diagnosis, seguiment, 

acompanyament i avaluació de les persones en l’àmbit de l’orientació i la 

formació. 

• Intermediació entre l’oferta i la demanda laboral a través de la gestió 

d’ofertes de feina de la Borsa de Treball pròpia Centre la Solana. 

• Suport en la gestió dels serveis d’Orientació Professional, Formació i 

Qualificació, Ocupació i Treball. 

• Canalització de la informació de recursos i serveis del territori participant a 

les dinàmiques de la Xarxa per a l’Ocupació de l’Urgell i del Centre la Solana. 

Titulació requerida: Amb estudis en l'àmbit de les Ciències Socials , 

preferiblement, estudis de grau universitari o de tècnic/a superior de 

formació professional o de certificat de professionalitat de nivell 3 de les 

especialitats de psicologia, educació social, treball social, sociologia ciències 

polítiques, integració social, antropologia, pedagogia, relacions laborals o de 

serveis socioculturals i a la comunitat. 

3.2. Agent de suport didàctic. Museu Comarcal de l’Urgell – Tàrrega 

Les tasques i funcions que haurà de realitzar seran: 

• Revisió del material didàctic i pedagògic del museu. 

• Disseny, Programació, planificació i avaluació de noves activitats 

didàctiques i pedagògiques del museu. 

• Direcció del programa i organització de les diferents activitats en funció de 

les característiques del grup. 

• Avaluació del grau d'acollida que tenen les activitats entre l’alumnat i el 

professorat amb l'objectiu de realitzar les millores necessàries i aconseguir 

una programació atractiva. 

• Participació a les activitats de promoció del museu. 

http://www.tarrega.cat/lasolana
mailto:lasolana@tarrega.cat


 

     
Carrer de la Solana, 8   •   25300 Tàrrega   •   Tel. 973 310 274   •   www.tarrega.cat/lasolana   •   lasolana@tarrega.cat 

• Atendre possibles incidències i reclamacions. 

Titulació requerida: Amb estudis en l'àmbit de les Ciències de l'Educació o 

altres ciències socials i de les humanitats, preferiblement, estudis de grau 

universitari o de tècnic/a superior de formació professional o de certificat de 

professionalitat de nivell 3 de les especialitats d’Educació, Pedagogia, 

Història, Arqueologia, Història de l’Art, Antropologia o de la família 

professional de serveis socioculturals i a la comunitat. 

3.3. Tècnic/a de suport a la Unitat d’Igualtat. Regidoria d’Acció Social 

Associativa, Igualtat i Salut. 

Les tasques i funcions que haurà de realitzar seran: 

• Desenvolupament del Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament 

• Planificació, implementació, seguiment i avaluació d’activitats 

• Coordinació i relació amb altres regidories  

• Coordinació de la publicitat i de la comunicació de la Unitat 

• Suport en els projectes i activitats de la Unitat d’Igualtat i de la Regidoria 

d’Acció Social Associativa, Igualtat i Salut. 

Titulació requerida: Amb estudis en l'àmbit de les ciències socials i/o de les 

humanitats, preferiblement, estudis de grau universitari o de tècnic/a 

superior de formació professional o de certificat de professionalitat de nivell 

3 de les especialitats d’Educació Social o de Gènere o equivalents. 

3.4. Educador/a d'àmbit comunitari per al Pla Educatiu d’Entorn 0-20 de 

Tàrrega 

Les tasques i funcions que haurà de realitzar seran: 

• Suport al Pla Educatiu d’Entorn 0-20 Tàrrega i a l’Oficina d’Escolarització 

de Tàrrega. 

• Participació en el disseny de projectes i activitats 

• Conducció d’activitats i projectes 

• Participació en la gestió jurídica i administrativa 

• Implicació en les activitats i projectes de la Regidoria de Ciutadania, 

Educació i Treball de l’Ajuntament de Tàrrega 

Titulació requerida: Amb estudis en l'àmbit de les ciències de l'educació, o de 

les ciències socials i/o de les humanitats, preferiblement, estudis de grau 

universitari o de tècnic/a superior de formació professional o de certificat de 

professionalitat de nivell 3 de les especialitats d’Educació Social, Treball 

Social, Educació infantil o primària, Psicopedagogia, Psicologia educativa, 

Integració Social, Direcció d’activitats  de lleure infantils i juvenils o Tècnic/a 

Superior en Animació Sociocultural o de serveis socioculturals i a la 

comunitat. 
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3.5. Dinamitzador/a econòmica del sector comercial i de serveis. Regidoria de 

Governació, Seguretat i Promoció Econòmica 

Les tasques i funcions que haurà de realitzar seran: 

• Difondre la posada en marxa d’un buscador local de negocis online entre les 

empreses comercials i de serveis de la ciutat. 

• Incentivar i propiciar la participació d’empreses i comerços locals en els 

certàmens firals que se celebraran abans d’acabar l’any 2021. 

• Col·laborar en la posada en marxa del projecte d’aparadors vius d’art. 

Titulació requerida: Amb estudis en l'àmbit de les ciències empresarials o 

econòmiques o de les ciències socials, preferiblement, estudis de grau 

universitari o de tècnic/a superior de formació professional o de certificat de 

professionalitat de nivell 3 de les especialitats d'Economia, Direcció i 

Administració d'Empreses, Dret, Ciències Polítiques, o de les famílies 

professionals d'Administració i Gestió o Comerç i Màrqueting. 

 

4. Desenvolupament del procés selectiu 

4.1. Les persones que participar en el procés selectiu podran presentar la seva 

candidatura a través de les ofertes de feina de la borsa de treball del Centre 

la Solana o a través de les ofertes de l’Oficina de Treball del Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya. El termini de la presentació finalitzarà el dia 3 de 

setembre de 2021. 

Un cop finalitzat el termini de presentació ́ de sol·licituds es realitzarà la 

comprovació dels criteris d’inscripció al com a demandant d’Ocupació no 

Ocupat i d’inscripció a la Garantia Juvenil a través de l’Oficina de Treball del 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i només passaran al procés de 

selecció les persones autoritzades per aquest organisme. 

Posteriorment, es convocarà a les persones admeses, per a iniciar la valoració 

de mèrits i l’ordre d’actuació́ dels/de les aspirants per realitzar les 

entrevistes. La previsió de la realització de les entrevistes serà del 15 al 17 de 

setembre de 2021. 

 

4.2. Valoració de les candidatures. Puntuació màxima 5 punts. 

El tribunal Qualificador procedirà a la valoració dels currículums i de la 

documentació aportada. 

a) Experiència professional acreditada en les funcions equivalents a les 

descrites per al lloc de treball: 0,20 punts per any treballar (màxim 2 punts) 
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b) Cursos de formació i perfeccionament directament relacionats amb el lloc 

de treball objecte de l’oferta: cursos relacionats amb les feines a 

desenvolupar 0’10 punts per cada 20 hores de formació) (màxim 2 punt) 

c) Altres mèrits (fins a 1 punts). Altres mèrits de lliure apreciació per part dels 

membres del Tribunal, directament relacionats amb el lloc de treball a ocupar 

i que no es pot incloure en cap dels apartats anteriors 

Nota: Tant l’experiència laboral com els cursos que s’al·leguin com a mèrits hauran 

de ser acreditats mitjançant Informe vida Laboral i/o títols oficials o homologats, 

fent-ne constar el centre emissor, així com la durada en hores. 

 

4.3. Entrevista. Puntuació màxima 5 punts. 

Per tal de comprovar les condicions específiques exigides en el desenvolupament 

dels diferents llocs de treball a ocupar, l’òrgan seleccionador mantindrà una 

entrevista amb els/les candidats/candidates per tal de determinar la seva idoneïtat. 

L’entrevista versarà sobre temes relatius a la formació acadèmica, experiència 

laboral, motivació, perspectives professionals, així com a les característiques 

personals d’adequació dels candidats al perfil exigit per cada lloc de treball objecte 

de la present convocatòria. 

Els principals criteris que el tribunal qualificador haurà de tenir en compte serà: 

• Capacitat comunicativa, Orientació a les persones i empatia 

• Interès i motivació en relació a la feina i la formació  

• Oportunitat per a la millors de la seva ocupabilitat i incorporació al mercat de 

treball. 

 

5. El Tribunal Qualificador: L'òrgan de selecció serà col·legiat i la seva composició 

s'haurà d'ajustar als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus 

membres. El nombre de membres amb veu i vot de la Tribunal, que s'ha de 

constituir per valorar el procés selectiu haurà de ser senar i estarà integrat per: 

PRESIDÈNCIA Direcció del Centre la Solana 

VOCALIES 

Responsable i/o Tècnic/a del departament on s’ha de prestar 

el servei  

Personal tècnic de RRHH, si s’escau  

Personal tècnic de l’OTG,  si s’escau 

SECRETARIA Tècnic/a d’Ocupació del Programa Joves en Pràctiques 
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6. Formalització ́ dels contractes laborals de pràctiques: Els/les aspirants que es 

vagin proposant, per a la contractació́ laboral en pràctiques, iniciaran la seva 

relació́ laboral com a màxim el 30 de setembre de 2021, efectuant el període de 

prova que s’estableixi. 

 

7. Borsa de treball. Les candidatures que no hagin estat seleccionades, però que 

hagin superat el procés selectiu restaran a la borsa de treball per cobrir baixes 

i/o substitucions dels titulars. Aquesta borsa de treball tindrà una vigència que 

serà la del programa per la qual ha estat creada. El funcionament de la borsa de 

treball serà el següent: en primer lloc es trucarà a la candidatura de la llista que 

tingui més puntuació i no estigui treballant en aquell moment a l’Ajuntament de 

Tàrrega. En cas de no poder-ser cobrir per aquesta persona s’anirà requerint al 

següent de la llista per ordre de puntuació. 

 

OBSERVACIONS 

Les persones interessades en accedir i participar en l'oferta laboral i que estimin 

reunir les condicions de capacitació professional i/o habilitats adients al perfil 

professional que es demana, han de constar inscrites com a demandants d'ocupació 

al SOC i al registre de Garantia Juvenil; les persones interessades no inscrites, 

hauran de tramitar la seva inscripció com a demandant d'ocupació i al registre de 

garantia juvenil; s'adverteix que la inscripció és el pas previ per accedir a tots els 

serveis del SOC i, en conseqüència, és requisit imprescindible per a participar a la 

selecció. També hauran de subscriure totes les condicions per poder accedir a tenir 

un Contracte en Pràctiques (Aquest contracte podrà concertar-se amb els qui 

estiguessin en possessió de títol universitari o de formació professional de grau mitjà o 

superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, d'acord amb les lleis 

reguladores del sistema educatiu vigent, o de certificat de professionalitat, d'acord amb el 

previst en la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació 

Professional, que habilitin per a l'exercici professional). 
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