
CONTRACTES EN PRÀCTIQUES
PER A JOVES TITULATS 

Contracte en pràctiques remunerat de 6 mesos de

durada a jornada completa. 

La contractació la duu a terme l'Ajuntament de

Figueres i està subjecte a la concessió de la subvenció

del Programa Joves en Pràctiques.

El contracte esta previst que s'inicií el mes de

setembre de 2021

S'OFEREIX

Tenir menys de 30 anys

Estar inscrit/a al SOC com a demandant d'ocupació  (DONO)

Estar inscrit/a al Programa de Garantia Juvenil

Fer menys de 5 anys d'estar en possessió d'un títol universitari. 

Acreditar nivell C1 de català

Les persones joves que hagin participat al Programa de joves

en pràctiques a la convocatòria de l'exercici 2019 i de l'exercici

2020 no podran participar a la convocatòria d'enguany. 

REQUISITS 

Demandant d'ocupació (DONO)

Per donar-se d'alta a Garantia Juvenil

Important!! Manifestar interès per participar dels contractes de joves en

pràctiques. 

Demanar cita prèvia a l'Oficina de Treball a través del telèfon gratuït 900 800 046 (de

dilluns a divendres de 8h a 14h) per apuntar-se com:

Per més informació: jviscasillas@figueres.org 

COM ES POT PARTICIPAR?

PROJECTE 1: Suport i seguiment de les campanyes impulsades des de l'àrea de Promoció

Econòmica en l'àmbit de les fires, comerç, turisme i ocupació. 

Perfil professional sol·licitat: grau en ciències polítiques i de l'administració, ciències

polítiques i gestió pública, dret, economia, turisme i relacions públiques. 

OFERTES DE FEINA 

PROJECTE 2: Suport en el modelatge de procediments administratius i actualització del

servei d'administració electrònica, protecció de dades i contenciosos. 

Perfil professional sol·licitat: grau en dret, ciències polítiques i de l'administració,

economia i ciències polítiques i gestió pública. 

PROJECTE 3: Suport a la posada en pràctica i desenvolupament dels procediments de

selecció de personal. Adscripció a l'àrea de Recursos Humans. 

Perfil professional sol·licitat: Grau en dret, ciències polítiques i de l'administració,

economia. 

PROJECTE 4: Estudi i inventari de les instal·lacions (elèctriques, climatització, ascensors,

antiincendis...) dels edificis municipals i les seves despeses. 

Perfil professional sol·licitat: grau en enginyeria elèctrica, mecànica o industrial, grau en

arquitectura tècnica i edificació o similar.  

PROJECTE 5: Suport a la gestió dels habitatges socials gestionats per l'OHM de l'Ajuntament

de Figueres. Suport i seguiment dels 3 habitatges Housing First. Actualització de l'estudi

d'habitatges ocupats sense títol habilitant. 

Perfil professional sol·licitat: grau en educació social, treball social, psicologia, pedagogia i

antropologia. 

*Programa cofinançat per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i

els Fons Social Europeu 

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/inscripcio-com-a-demandant-docupacio/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/inscripcio-com-a-demandant-docupacio/
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/apunta-thi/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/oficines-de-treball/cercador-doficines-de-treball/

