BORSA DE TREBALL AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA I EXCEPCIONAL PER COBRIR LLOCS DE
TREBALL DE DINAMITZADOR/A JUVENIL ADSCRIT AL DEPARTAMENT DE JOVENTUT DE
L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT
Objecte: L’objecte d’aquest procés és la creació de borsa de treball, amb caràcter d’urgència i excepcional, per
poder atendre les necessitats temporals de personal que siguin urgents i inajornables i que afectin als serveis
públics essencials que es produeixin durant l'any, amb la recerca de candidats que acompleixin el perfil requerit
pel desenvolupament de les tasques a realitzar, sempre i quan no hi hagi una borsa de treball vigent provinent de
processos selectius per a cobrir vacants.
Termini de presentació: 5 dies hàbils des de la data de publicació al e-tauler de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
Denominació lloc de treball: Dinamitzador/a Juvenil
Jornada: en funció de les necessitats del servei
Horari: matí i/o tarda flexible

Ignasi Simon Ortoll

Crear estratègies de comunicació per a joves.



Gestió de xarxes socials.



Desenvolupar el contingut de la pàgina web àrea.



Cercar d'informació juvenil a desenvolupar continguts.



Creació i disseny cartells, disseny, etc..



Gestió de correu electrònic.



Seguiment de les xarxes socials i pàgines web.



Creació de projectes i activitats.



Desenvolupament de tallers de dinàmiques entre la gent jove.



Escriure notícies pel butlletí municipal.



Proposar i desenvolupar activitats o projectes de joventut d'interès.



Suport en el disseny de joves autogestionat activitats.



Dissenyar, executar i avaluar el curs de dinamitzadors/res, curs de premonitors/res.



Sortides i activitats fora del municipi amb menors a càrrec.



Assessorament a joves en temes diversos ( laboral, salut, educació..)



Reunions amb famílies i/o amb diferents agents que intervenen amb els joves.



Realització de tallers manuals i creatius per mantenir el vincle amb els joves (compra material i



Donar resposta a determinades situacions de risc actuant i derivant segons els protocols.



Formar part del Consell d’Infants



I en general qualsevol altra obra de caràcter similar que li atribueix.

Laia Estatuet Castillo
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Requisits imprescindibles:
a) Ser nacional de qualsevol dels Estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de
treballadors.
També podran ser admesos/es el/la cònjuge, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, tant dels ciutadans
espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats
de dret, i els seus descendents i els del seu/de la seva cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin
menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.
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b) Estar en possessió o en condicions d’obtenir a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds
de la titulació mínima següent: Batxillerat o Formació professional de 2n grau (FP2), Cicle Formatiu de Grau
Superior o un altre equivalent o superior. Els/les aspirants estrangers/estrangeres han d’estar en possessió
d’algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta
matèria, homologats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o pel Ministeri d’Educació i
Ciència.
c) Tenir els coneixements de suficiència de català (C1). L’acreditació del requisit de coneixements lingüístics es
farà aportant, dins el termini de presentació de sol·licituds, la documentació que deixi constància d’alguna de les
situacions exposades en el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i
l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions
públiques de Catalunya. En el cas de no tenir l’acreditació corresponent, l’aspirant serà convocat per a la
realització d’una prova, que en el cas de no superar-se, comportaria la seva exclusió del procés.
d) No haver estat separat, per resolució administrativa ferma, del servei de cap administració pública, i no trobarse inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques.
e) Haver complert 16 anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa en la data que finalitzi el
termini de presentació de sol·licituds.
Es valorarà:
- Formació en l’àmbit Social
- Formació Professional en l’àmbit de la Comunicació
- Orientació laboral
- Formacions en aspectes de la salut (drogues, sexualitat...)
- Formacions en l’àmbit laboral i educatiu
- Formacions en igualtat
- Formació en mobilitat
- Disseny gràfic
Vigència de la borsa de treball: 3 mesos a partir de la data de la constitució de la borsa de treball.
Forma de presentació de CV: presentació telemàtica d’instància a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, adjuntant un
currículum vitae actualitzat, còpia del DNI, còpia de la titulació exigida i còpia del nivell de suficiència de català
(C1) i certificat de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Procés de selecció: es valoraran les candidatures que rebem a través d’instància i a criteri de la Unitat de
Recursos Humans amb posterior entrevista curricular.
Publicació de llista de candidats: es publicarà a la web municipal i al tauler d’edictes de l’Ajuntament una llista
ordenada dels candidats que opten a l’oferta de feina.
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