Nota de premsa
Terrassa, 4 de novembre de 2016

L’Ajuntament de Terrassa contractarà 30 joves
titulats inscrits al Pla de Garantia Juvenil
Treballaran durant mig any en règim de pràctiques

L'Ajuntament de Terrassa contractarà una trentena de joves inscrits al Pla de
Garantia Juvenil de Catalunya per a fer pràctiques remunerades en tasques diverses
durant sis mesos. La Junta de Govern Local de Terrassa, reunida avui en sessió
ordinària, ha resolt acceptar una subvenció del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat que el Consistori havia sol·licitat amb aquesta
finalitat.
Amb aquesta acció, l’Ajuntament de Terrassa vol incentivar la contractació en
pràctiques de joves i millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les
competències derivades de la pràctica laboral. Els 30 joves tindran contractes de
pràctiques en jornada completa de sis mesos de durada. Les tasques a
desenvolupar seran les següents:

Lloc de treball

Titulació acadèmica mínima requerida

Persones a
contractar

Informador ambiental

CFGS Educació i control ambiental, CP o equivalent

3

Advocat

Llicenciatura / Grau Dret

1

Tècnic Aux. Informàtica CFGM en informàtica

1

Tècnic Riscos Laborals Tècnic superior prevenció riscos laborals

1

Delineant

CFGS Delineació

1

Auxiliar Gestió

CFGM Administració i gestió, CP o equivalent

Monitor temps lliure

Monitor temps lliure, CP o equivalent
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Electricista

CFGM Electricitat, CP o equivalent

2

Els requisits generals que han de complir els joves són:
1.- Tenir la nacionalitat espanyola o d'alguns dels estats membres de la Unió
Europea.
2.- Estar inscrits com a beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Els
requisits per inscriure's al Sistema Nacional de Garantia Juvenil son els següents:
•

Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys

•

Estar inscrit en el Servei d'Ocupació com a demandant d'ocupació no ocupat

•

No haver treballat durant els darrers 30 dies

3- Estar en possessió de titulació acadèmica que s'especifica o títols oficialment
reconeguts com equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habiliti per a
l'exercici professional, i complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de
treball en practiques.
La convocatòria es va obrir el passat 22 d’octubre i en els propers dies es farà
pública la relació de persones seleccionades.
El cost de la contractació dels trenta joves és de 354.246€, dels quals 90.890,42
corresponen a l’exercici 2016 i els restants al 2017. L’import de la subvenció de la
Generalitat és de 330.000€, i la resta serà d’aportació municipal.
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