
CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE 5 JOVES TITULATS/DES  

PERSONES DESTINATÀRIES 

Joves fins a 29 anys en atur 

Inscrits a l ’ Oficina de Treball i  

Inscrits al Programa Garantia Juvenil 

No haver participat en les convocatòries 2017 o 2018 

LLOC DE TREBALL 

Ajuntament de Palafrugell 

CONDICIONS 

Contracte de treball en pràctiques 6 mesos 

Jornada completa i salari segons contracte en pràctiques. 
 “Contractes de treball efectuats d'acord amb l'Ordre 
TSF/115/2018, de 12 de juliol, cofinançat per la Iniciativa d'-
Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un 
cofinançament del 91,89%”. 

 

La contractació restarà condicionada  a l’atorgament de la subvenció a 

a l’Ajuntament de Palafrugell. 

LLOCS DE TREBALL 

 

Tècnic/a d ’ urbanisme 

 

Tècnic/a de gestió documental  

 

Tècnic/a d ’ocupació 
 

Tècnic/a de georeferenciació  

 

Tècnic/a de diagnosi d ’edificis  
 

ESTUDIS 

Diplomatures / Llicenciatures / Graus 

 Arquitectura, arquitectura tècnica i edificació, delineant o tècnic/

a de projectes d’edificació. 

 Grau en Gestió d’informació i documentació, Humanitats, Filolo-

gia, Filosofia, Estudis literaris, Història o en Comunicació. 

 Grau en Psicologia o Sociologia. 

 Grau en Geografia. (programari GIS o SIC) 

 Arquitectura tècnica i edificació o Enginyeria d’obres públiques. 

INTERESSATS 

Consultar les bases del procés de selecció publicat a la seu electrònica 
de l’Ajuntament de Palafrugell. (Inici / Informació municipal/ Ofertes de 
treball) 

Enviar formulari sol·licitud penjat a la seu electrònica de l’Ajuntament 

omplert a somi@palafrugell.cat adjuntant la documentació requerida.  
 
Cal indicar a l’assumpte del correu electrònic: “Sol·licitud selecció Jo-
ves titulats en pràctiques” i indicar les places a les quals es vol optar.  
 
També podreu fer la sol·licitud de forma presencial a l’Ipep (c. Major,1). El 
termini per a presentar les candidatures finalitza el dimarts 15 d’octubre 
inclòs. 

 

Programa subvencionat a través del Servei Públic d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya destinat a incentivar la contractació en pràctiques de persones 
joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya: “La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil”. 

mailto:somi@palafrugell.cat


 




