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CONSELL COMARCAL 

DEL MONTSIÀ 

PROGRAMA JOVES EN PRÀCTIQUES 2019 
 
 
PERFILS PROFESSIONALS 
 

 
 

- Tècnic/a per a l’Àrea d’Atenció a les Persones: Llicenciatura o Grau en 

Sociologia, Ciències Polítiques o similars. 

 

- Tècnic/a per a l’Àrea de Mitjans de Comunicació: Grau de periodisme. 

 
- Tècnic/a per a l’Àrea de Secretaria i Intervenció: Grau d’Administració 

d’empreses, Dret o similars. 

 

- Administratiu/va per a l’Àrea d’Habitatge: Cicle formatiu de grau superior 

d'Administració i Finances o Grau d'Administració d'Empreses. 

 
- Administratiu/va per a l’Àrea d’Ensenyament: Cicle formatiu de grau superior 

d'Administració i Finances o Grau d'Administració d'Empreses. 

 
 

REQUISITS PER PARTICIPAR AL PROGRAMA 
 

 

• Persones  joves inscrites al Sistema Nacional de Garantia Juvenil 

• Demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya.  

• No haver format part del programa 'Joves en Pràctiques' del 2017 o 2018 

• En cas de que hagin estat contractades en pràctiques, la suma de tots els 

contractes no pot superar els 18 mesos 

 
 

PROCEDIMENT 
 

Les persones interessades poden presentar la sol·licitud (annex 1) de forma presencial 
a l’Oficina de Registre del Consell Comarcal del Montsià o telemàticament a la seu 
electrònica del mateix ens local (https://www.seu-e.cat/web/ccmontsia/), adjuntant tota la 
documentació requerida al full de sol·licitud. 
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CONSELL COMARCAL 
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ANNEX 1 

 
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL  

 
DADES DE LA CONVOCATÒRIA 
 

Número d’expedient: SOC048/19/00330 

Denominació de la convocatòria: Contractació programa Joves en Pràctiques  

 Tècnic/a per a l’Àrea d’Atenció a les Persones 

 Tècnic/a per a l’Àrea de Mitjans de Comunicació 

 Tècnic/a per a l’Àrea de Secretaria i Intervenció 

 Administratiu/va per a l’Àrea d’Habitatge 

 Administratiu/va per a l’Àrea d’Ensenyament 

Marca el perfil o perfils als que presentes candidatura 

 

DADES PERSONALS 
 

Cognoms, nom:       

NIF/NIE:          Data naixement:        

Adreça a efectes de notificacions:        

Codi postal:          Municipi:       

Correu electrònic:         Telèfon de contacte:       

 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA Només un exemplar independentment dels perfils triats 
 

 NIF/NIE 
 Titulació exigida per la convocatòria o superior 
 Resolució d’inscripció al registre de Garantia Juvenil 
 Certificat d’estat de la inscripció a Garantia Juvenil 
 Currículum 
 Carnet B (només s’ha d’acreditar a les ofertes de Tècnic/a per a l’Àrea d’Atenció a les 

Persones i Tècnic/a per a l’Àrea de Mitjans de Comunicació) 
 Certificat acreditatiu dels coneixements de la llengua catalana nivell C1 
 Certificació negativa del registre de delinqüents sexuals (LOPJM) 
 Informe de vida laboral o certificats d’empresa 
 Altres documents:       

 

SOL·LICITO ser admès/a a les proves selectives a què es refereix aquesta sol·licitud i 
DECLARO que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud i que reuneixo 
les condicions exigides en la convocatòria. Així mateix, em comprometo a provar 
documentalment totes les dades que apareixen en aquests sol·licitud. 
 
 

 
Lloc, data i signatura 
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Tractament de les dades  
 
En virtut de la normativa sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem 
coneixedor que totes aquelles dades personals subministrades pels aspirants en 
emplenar la sol·licitud, així com les contingudes en la documentació adjunta per tal de 
participar en els processos selectius del Consell Comarcal del Montsià s’incorporaran en 
un fitxer denominat “RECURSOS HUMANS”, responsabilitat del CONSELL COMARCAL 
DEL MONTSIÀ, amb domicili a Pl. Lluís Companys s/n, 43870, d´Amposta (Tarragona). 
 
La finalitat d’aquest tractament serà la de gestionar i controlar la tramitació i 
formalització dels processos de selecció.  
 
Aquestes dades només es transmetran a aquelles terceres persones que resulti 
necessari per al compliment de la normativa que regula el procés selectiu (diaris oficials, 
tauler d’anuncis i web del Consell Comarcal), i seran conservades sempre que sigui 
imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.   
 
En qualsevol cas l’aspirant podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com 
exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-
se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin 
al CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ, Pl. Lluís Companys s/n, 43870, d’Amposta 
(Tarragona) o bé a consell@montsia.cat. 
 
Així mateix, també podrà presentar una reclamació, si així ho considera, davant 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de 
Protecció de Dades a dpo@montsia.cat. 
 
 
 
 

 


