
 

 

 

Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de 

garantia juvenil 

 

APUNTA’T A LA SESSIÓ INFORMATIVA: 30 de novembre a les 13 h via ZOOM 

Si vols formar part d’aquest projecte i assistir a la sessió informativa, envia un correu electrònic a 

ccvoc.rh@ccvoc.cat. T’enviarem l’enllaç per a fer la sessió a través de la plataforma zoom. 

Presentació de currículums fins el 3 de desembre 

 

1. Lloc de treball: TÈCNIC/A DE SUPORT A MANTENIMENT I HABITATGE 

2. Funcions i tasques: 

• de caràcter tècnic (gestió, control, informe, proposta), 

• de caràcter administratiu (tramitació d'expedients, arxiu, creació i manteniment 

de bases de dades), 

• d'atenció a la ciutadania (informació i divulgació en temes relacionats amb 

l’habitatge), 

• de treball de camp, si escau, 

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

Els àmbits de treball són: 

• De manteniment: 

o Introducció de l'inventari de sistemes constructius, instal·lacions i 
elements d’urbanització al programa de gestió del manteniment de la 
seu comarcal. Configuració del programa.  

o Suport en la redacció del pla de manteniment de la seu del Consell 
Comarcal. 

o Suport en la redacció dels plecs tècnics per a la licitació del 
manteniment de la seu comarcal. Anàlisi de plecs, desenvolupament 
de la proposta econòmica i taules de preus, règim de sancions, etc. 

• D’habitatge: 

o Desenvolupament i dinamització del projecte pilot d'habitatge de 
lloguer assequible. 

o Interlocució i treball en xarxa amb els agents clau. 

o Bases de dades del projecte. 

o Feines de recerca documental en arxius i registres. 

o Feines d’inspecció visual d’edificis i habitatges. 

o Col·laboració en l’elaboració de protocols d’actuació administratius en 
matèria d’inspecció i manteniment del parc d’habitatge. 

o Feines auxiliars per a la realització o actualització del catàleg de bens 
patrimonials municipal 

o Tasques de reformulació i actualització de la pàgina web de l'Oficina 
Comarcal d'Habitatge. 

 

mailto:ccvoc.rh@ccvoc.cat


 

 

3. Perfil professional: 

• Titulacions universitàries d’arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeria 

(especialitat  enginyeria civil o enginyeria d’organització), o altres relacionades amb 

la construcció, edificació, obra pública i afins. 

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

• Carnet de conduir per a desplaçaments ocasionals per la comarca. 

• Eines ofimàtiques gràfiques (CAD’s). Es valorarà el coneixement. 

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

4. Requisits generals persones joves: 

    - Edat: Major 16 anys - Menor 30 anys 

- Beneficiari/ària del Programa de Garantia Juvenil 

- Demandants d'ocupació no ocupades (DONO) 

5. Condicions de la contractació: 

 - Entitat contractant: Consell Comarcal del Vallès Occidental 

- Adreça: Crta. N-150 km 15, 08227 Terrassa 

- Període de contractació:   desembre 2020 – juny 2021  (6 mesos)  

- Jornada Completa: 37,50 hores setmanals ( jornada preferent  matí) 

- Sou: 17.825,72 € bruts anuals ( perfils tècnics amb grau)  

- Sou: 15.957,90 € bruts anuals (perfils tècnics amb CFS o CFM) 

6. Documentació a presentar pels joves:  

 - Currículum vitae 

 - Fotocòpia del títol del nivell formatiu 

 - Fotocòpia que acrediti la inscripció a Garantia Juvenil 

 - Fotocòpia que acrediti la inscripció a l'Oficina de Treball (DONO) 

7. Persona de contacte:   Judit Clua (ccvoc.rh@ccvoc.cat)  

 

 

 

 

 


