
OFERTA LABORAL 

 

1 PLAÇA DE SUPORT TÈCNIC A L’AREA DE MEDI AMBIENT A L’AJUNTAMENT 

DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL 

 

1. NOMENAMENT TEMPORAL 

L’objecte del present anunci és cobrir de forma temporal i per urgència amb 

personal amb contracte de pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa 

de Garantia Juvenil a Catalunya, un lloc de treball de suport TÈCNIC a l’àrea de 

Medi Ambient. 

 

2. CONDICIONS GENERALS DELS ASPIRANTS 

 

 Ser nacional d’algun dels Estats membres de la Unió Europea, de 

conformitat amb l’article 57 de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

 Tenir 16 anys complerts i no superar l’edat màxima de 30 anys. 

 No haver estat separat del servei de l’Estat, de l’Administració Local, de 

la Comunitat Autònoma o de qualsevol altre Administració Pública d’àmbit de 

la Unió Europea, per cap expedient disciplinari i no tenir antecedents penals 

per delictes que inhabilitin per a l’exercici de funcions públiques. 

 No tenir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el normal exercici de les 

funcions a exercir, ni trobar-se inclòs en cap de les causes d’incapacitat 

legalment establertes. 

 Estar en possessió del certificat de la Junta Permanent de Català de nivell C 

o superior, o bé superar prova del mateix grau de dificultat a valorar pel 

Tribunal. 

 Estar inscrit com a persona beneficiària del Sistema Nacional de Garantia 

Juvenil. 

 Estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) al Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya. 

 Acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de  

grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d'un 
certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional 

3. CONDICIONS ESPECÍFIQUES DELS ASPIRANTS 

Pel lloc de treball de suport tècnic a l’àrea de Medi Ambient, estar en possessió del 

títol de llicenciat/da en ciències ambientals, geografia o similar. 

 
4. PRESENTACIONS D’INSTÀNCIES 

Qui estigui interessat/ada i compleixi tots els requisits ha de presentar instància 

com a màxim en data del dia 23 de novembre de 2017 al registre de 

l’ajuntament en horari d’atenció al públic, acompanyada de fotocòpia del DNI, 

currículum, títol acadèmic, resolució d’inscripció al registre de la Garantia Juvenil 

del Ministerio de Empleo, i document DONO del Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya. 

 

5. CONCURS DE MÈRITS 

Es valorarà l’experiència professional en el desenvolupament d’activitats 

relacionades amb el lloc de treball així com la formació adient, concretament: 

 

Altres contractes en pràctiques per la mateixa titulació a raó de 0,5 per semestre. 

Màxim 1,5 punts 

 

Formació adient fins a 1,5 punts 

 

Formació específica en Informàtica i SIG: Fins 1 punt. 

 

Entrevista personal: Es podrà fer una entrevista als aspirants amb major valoració 

de mèrits, que versarà sobre funcions a desenvolupar, experiència professional i 

idoneïtat pel lloc a ocupar, valorable fins a un màxim de 3 punts. 


