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OFERTA TREBALL JOVES EN PRÀCTIQUES 2018 
 

TÈCNIC/A DE SUPORT 

DELS SERVEIS DE TERRITORI, HABITATGE I OBRES 
 

PERFIL PROFESSIONAL 

 Titulacions admeses: 

- Grau en arquitectura o arquitectura tècnica (o diplomatura). 

- Enginyeries relacionades amb la construcció, edificació, obra pública i afins. 

- Cicle formatiu de grau superior de la família d’Edificació i Obra Civil. 

 Interès pel lloc de treball descrit, atenent a la diferent tipologia de funcions i als 

àmbits de treball, en una administració supralocal. 

 Carnet de conduir per a desplaçaments ocasionals per la comarca. 

 Flexibilitat horària ocasional (majorment es realitzarà horari seguit de matí). 

 Persona inscrita a Garantia Juvenil, demandant d'ocupació no ocupada i menor 

de 30 anys. 

 

FUNCIONS BÀSIQUES 

 de caràcter tècnic (informes, plànols) 

 de caràcter administratiu (tramitació d'expedients, seguiment de procediments) 

 en menor proporció, d'atenció a la ciutadania (actors implicats en les obres, 

població beneficiària de les actuacions d'habitatge). 

 
Els àmbits de treball són: 

 Obres i treballs tècnics: 

o ---- tràmit dels projectes d’obres promogudes pel Consell Comarcal 

o ---- seguiment de l’execució de les obres comarcals 

o ---- definició del pla de manteniment dels edificis comarcals 

o ---- elaboració de plànols i memòries 

 Habitatge: 

o ---- suport a la tramitació de cèdules d'habitabilitat 

o ---- gestió d’ajuts a la rehabilitació d'edificis 

o ---- dinamització de la borsa de lloguer assequible 

 

 Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els 
equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la 
normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 

 

 Aquelles altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes per raó del lloc de treball 
i/o programa específic. 

 
CARACTERÍSTIQUES LLOC DE TREBALL 

- Contracte laboral de pràctiques 6 mesos 
- Període previst : octubre del 2018 a abril de 2019  

- Sou brut: 
o 17.050 € bruts anuals pels perfils tècnics amb grau 
o 15.000 € bruts anuals pels perfils tècnics amb CFS o CFM 

- Horari laboral: 37,50 hores setmanals, en jornada preferent de matí. 



 

 

 

 
 
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 
Es procedirà a la selecció final de persones candidates mitjançant les oficines de treball. 
 
REQUISITS DELS/DE LES ASPIRANTS 
1. Ser beneficiari del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Els requisits d’accés són: 
 

 Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen 

part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici 

de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars 

d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.  

 Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys (màxim 29 anys) en el moment de 

sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.  

 No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la 

sol·licitud. 

 No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de 

presentació de la sol·licitud. 

 Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema 

Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en 

les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.  

 
2. Estar inscrit/a com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) a l’oficina de treball. 
 

3. Acreditar estar en possessió d’alguna de les titulacions admeses a l’apartat “PERFIL 
PROFESSIONAL” 
 

4. Tots els requisits i les condicions previstes s’han de complir i acreditar en la data de 
presentació de la instància de participació en el procés selectiu i s’hauran de mantenir en 
la data immediatament anterior a l’inici del contracte.  
 

5. Les persones que hagin estat contractades dins de la convocatòria de l’exercici 2017 no 
podran participar a la convocatòria d’enguany. 

 

Les persones interessades poden ENVIAR CORREU ELECTRÒNIC a: 
 

canetcc@ccvoc.cat 
 

Assumpte: oferta de treball Tècnic/a de suport de Territori 
 

Cal adjuntar al correu electrònic: 
 

- Curriculum Vitae 
- Fotocòpia que acrediti la inscripció al Pla de Garantia Juvenil 

- Fotocòpia que acrediti la inscripció a l’Oficina de Treball (certificat DONO) 
 
--------------------SESSIÓ INFORMATIVA 21 de setembre a les 12h-------------------- 

 
Al Consell Comarcal del Vallès Occidental (carretera N-150, Km 15, Terrassa). 
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