
ANUNCI

Ajuntament de Calafell

CRITERIS DE SELECCIÓ QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE 1 
PERSONA JOVE BENEFICIARI/ÀRIA DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A 
CATALUNYA, CONVOCATÒRIA 2021

Per Decret de la tinent d’alcalde de l’Àrea d’Ocupació i Promoció Econòmica núm. 5414, 
de 20 d’agost de 2021, es va resoldre aprovar els criteris de selecció per la contractació de 
1 persona jove beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, convocatòria 
2021.

CRITERIS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE 1 JOVE 
BENEFICIARI/ÀRIA DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA COM A 
TÈCNIC/A DE RECURSOS HUMANS DESTINAT AL GABINET TÈCNIC DE GESTIÓ INTERNA 
PER UN PERÍODE DE 6 MESOS I POSTERIOR NOMENAMENT COM A FUNCIONARI/ÀRIA 
INTERÍ/NA DE PROGRAMA TEMPORAL PEL PROJECTE PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE 
PROCESSOS I PROCEDIMENTS EN EL FUNCIONAMENT I LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE 
L’AJUNTAMENT DE CALAFELL

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

És objecte d’aquesta convocatòria la selecció de 1 joves beneficiari/ària del Programa de 
Garantia Juvenil a Catalunya d’acord amb l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la 
qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a 
incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de 
Garantia Juvenil a Catalunya i la Resolució TSF/1556/2021, d’11 de maig, per la qual 
s’obre la convocatòria per a l’any 2021.

Una vegada finalitzada la contractació en modalitat de pràctiques de 6 mesos, la persona 
participant podrà ser nomenada com a funcionari/ària interí/na de programa temporal pel  
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PROJECTE PER LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS I PROCEDIMENTS EN EL 
FUNCIONAMENT I LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE L’AJUNTAMENT CALAFELL.

Els lloc de treball objecte d’aquesta convocatòria es troba l’Annex 1.

2. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS 

Segons la base 6 de l’ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, els requisits per ser persones 
destinatàries són:

a) Estar inscrita com a beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 

Els requisits d’accés al Programa de Garantia juvenil són els següents:

- 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.

- Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya. 
- Tenir més de 16 anys i menys de 30 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.
- No haver rebut accions formatives 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.

b) Estar inscrita com a demandant d'ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya.

c) Acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig 
o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d'un certificat de 
professionalitat que exigeix cada perfil professional, que es detallen en l’annex I 
d’aquest document. 
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d) No haver participat en les convocatòries dels anys 2019 i 2020.

e) Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques.

f) Conèixer les dues llengües oficials a Catalunya (català i castellà): Les persones 
candidates han de lliurar per l’exempció de la prova de català un dels documents 
següents:

1. Document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament obligatori. 
Aquest document és la certificació que s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la 
matèria de llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut el títol que 
correspon després de l’any 1992. Aquest certificat l'expedeix qualsevol Institut 
d'Educació Secundària públic en la forma que determina la Direcció General 
d'Ordenació i Innovació Educativa.

2. Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d'estar en possessió del 
certificat de coneixements de llengua catalana nivell C1 (nivell de suficiència de 
català)  de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

3. Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de 
llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de 
llengua catalana de nivell C1 amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es 
qualificarà d'apte/a o no apte/a.

4. També estan exemptes de fer la prova de català les persones candidates que hagin 
participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per 
accedir a la mateixa administració, en què hi hagués establerta una prova de català 
del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres 
processos de la mateixa oferta pública d'ocupació.

3. ACCÉS A LA CONVOCATÒRIA I CALENDARI PREVIST 

Podran  participar en aquesta convocatòria les persones derivades des de l’Oficina de 
Treball i/o les que s’inscriguin a l’oferta de treball corresponent publicades al web 
www.treball.calafell.cat

Durant el procés de selecció caldrà que les persones candidates presentin una instància 
manifestant d’interès en prendre part en el procés selectiu al Registre general de 
l’Ajuntament de Calafell amb la següent documentació: 
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 Document nacional d'identitat o NIE de l’aspirant.
 Titulació exigida. En el cas que s’al·legui una titulació emesa a l’estranger, la 

persona aspirant haurà d’aportar certificat oficial de reconeixement o convalidació 
a Espanya. 

 Currículum de la persona aspirant actualitzat.
 Títols formació complementària, si s’escau. 
 Informe de vida laboral actualitzat, emesa per la Tresoreria General de la Seguretat 

Social per tal d’acreditar el temps treballat. 
 Qualsevol document (contracte de treball, etc) que acrediti el temps treballat i
la categoria professional i/o les funcions desenvolupades en cada lloc de treball. En cas 
d'haver treballat per compte propi caldrà acreditar-ho mitjançant factures acceptades, 
certificacions de serveis prestats, alta d'autònom a la seguretat social/IAE o un altre 
document signat pel receptor del servei.

 Certificat de nivell de català del Consorci per a la Normalització Lingüística de 
Catalunya o d’altre organisme vàlid, si s’escau.

 Certificat de discapacitat, en cas de patir-ne alguna.

Amb la formalització i presentació de la instància corresponent per prendre part en la 
convocatòria els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de 
caràcter personal que es derivin de la gestió i tramitació del procés selectiu, d’acord amb la 
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels 
Drets Digitals.

Igualment, la formalització de la sol·licitud implica l’acceptació i coneixement del contingut 
d’aquestes bases.

Si una vegada finalitzat  el procés selectiu alguna de places quedés vacant per manca de 
persones candidates, es podrà reobrir l’oferta corresponent o obrir una nova oferta de 
perfil diferent, per tal d’admetre noves candidatures. 

El calendari previst és: 

Presentació de les ofertes públiques d’ocupació a l’Oficina de Treball del SOC: 5 d’agost 
de 2021

Procés selectiu: 15 de setembre de 2021

Contractació: 30 de setembre de 2021, com a data màxima
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4. SISTEMÀTICA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

Per a la selecció de personal no serà d’aplicació la normativa dels procediments de selecció 
de personal d’aquestes entitats ja que el personal seleccionat no es considera inclòs en les 
corresponents plantilles o relacions de lloc de treball, i, per tant, no correspon una oferta 
pública d’ocupació prèvia. Dit això, s’estableixen unes bases amb un procediment de 
selecció àgil i abreujat per aquesta convocatòria però que garanteix els requisits 
constitucionals d’accés a l’ocupació pública en condicions d’igualtat, mèrit i capacitat i 
garantint el principi de publicitat

El procés de selecció dels candidats/es seguirà la normativa establerta a la guia de 
preinscripcions tècniques corresponent al Programa: 

I) Presentar l’oferta/es de treball a l’Oficina de Treball.

II) Cercar i seleccionar la/es persona/es jove/s destinatària/es de la contractació en 
pràctiques subvencionada, de les persones candidates facilitades per l’Oficina 
de Treball, i/o les trobades per mitjans propis, d’acord amb les condicions 
exigides a la base 6 de l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol i a la Resolució de 
la convocatòria TSF/1556/2021, d’11 de maig

 Inscrita com a beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 

 Inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya 

 En possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o 
superior o altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de 
professionalitat 

 Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en 
pràctiques. 

 No haver participat en les convocatòries anteriors dels anys 2019 i 2020
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III)  Les entitats beneficiàries hauran d’establir els criteris de selecció dels candidats/es i 
la documentació que es derivi d’aquest procés i custodiar la totalitat de la 
documentació (titulació acadèmica, cv, certificació negativa del Registre central 
de delinqüents sexuals en cas que les seves funcions tenen contacte habitual 
amb menors...), a l’efecte de garantir la traçabilitat de l’operació i la igualtat 
d’oportunitats de tots els candidats/es. 

IV)  Un cop fet la selecció de les persones, i prèviament a la contractació, presentar a 
l’Oficina de Treball, la llista dels llocs de treball per tal que aquesta faci les 
següents verificacions: 

 que les persones seleccionades són beneficiàries del Programa de 
Garantia Juvenil a Catalunya, 

  que les persones seleccionades consten inscrites com a demandants 
d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya,

 que les persones seleccionades no han participat en les convocatòries 
en les convocatòries dels anys 2019 i 2020.

V) Un cop feta la verificació, l’Oficina tornarà aquest document a l’entitat, amb la 
part que li correspon d’aquest full emplenada, passat a arxiu .pdf i signat 
digitalment. 

5.  FASES DEL PROCÉS SELECTIU 

El procés de selecció consistirà en una prova de català i una prova de castellà, en el cas que 
les persones aspirants no estiguin exemptes,una fase de valoració de mèrits i una entrevista 
personal.  

Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Les persones aspirants que no 
compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins i tot per raons de força major, 
podran ser definitivament excloses del procés selectiu.

5.1. EXERCICIS DE CARÀCTER OBLIGATORI I ELIMINATORI. 

a) Primer exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Prova de català
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Consisteix en la realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la 
llengua catalana corresponents al nivell de suficiència de català (C1).

Queden exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que acreditin 
documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de 
nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística del 
Departament de Cultura, o equivalent o superior.

També queden exempts de realitzar la prova de català els següents:

Document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament obligatori. Aquest 
document és la certificació que s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de 
llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut el títol que correspon després 
de l’any 1992. Aquest certificat l'expedeix qualsevol Institut d'Educació Secundària públic 
en la forma que determina la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.

Les persones candidates que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de 
selecció de personal per accedir a la mateixa administració, en què hi hagués establerta 
una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada 
en altres processos de la mateixa oferta pública d'ocupació.

Els/les aspirants que no obtinguin la qualificació d’apte/a queden exclosos/es del procés 
selectiu.

b) Segon exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Coneixement de la llengua 
castellana

Consisteix en la realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la 
llengua castellana, i, si escau, en la realització d'una entrevista que permeti valorar-ne 
els coneixements orals. 
Queden exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants amb nacionalitat 
espanyola.
L’exercici es qualificarà com a apte/a o no apte/a, i caldrà la qualificació d’apte/a per 
accedir a la fase de valoració de mèrits.

5.2.  FASE DE CONCURS

La fase de concurs consistirà en la valoració dels mèrits i capacitats al·legats i acreditats 
documentalment pels les persones aspirants. Els mèrits informats en el curriculum vitae 
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presentat per l’aspirant que no hagin estat documentalment acreditats no es computaran 
a efectes de la fase de concurs. 

La puntuació màxima del concurs és de 15 punts.

1. Experiència professional desenvolupant tasques similars amb les funcions pròpies del 
lloc convocat, fins a un màxim de 4 punts, a raó de 0,10 punts per cada mes complert 
de treball.

2. Altres titulacions acadèmiques que no siguin exigides a la convocatòria i cursos de 
formació o perfeccionament relacionats amb el lloc de treball convocat, fins a un 
màxim de 5 punts, segons el barem següent:

 Altres titulacions acadèmiques que no siguin exigides a la convocatòria relacionats 
amb el lloc de treball (fins un màxim d’1 punt)

- Cicle formatiu de grau superior, 0,3 punts per cadascun 
- Grau universitari, 0,4 punts per cadascun 
- Màster o postgrau, 0,5 punts per cadascun 

 Cursos de formació i perfeccionament, relacionats amb el lloc convocat (fins un 
màxim de 4 punts) es valoraran d’acord amb els paràmetres següents:

- D’una durada fins a 20 hores: a raó de 0,05 punts cadascun.
- D’una durada fins a 40 hores: a raó de 0,10 punts cadascun.
- D’una durada fins a 60 hores: a raó de 0,20 punts cadascun.
- D’una durada superior a 60 hores: a raó de 0,30 punt cadascun.

3. Entrevista personal. L’Entrevista personal, consistirà en mantenir un diàleg amb els/les 
aspirants, per tal d’avaluar la idoneïtat dels/de les mateixos/es respecte de les funcions 
del lloc. Es valorarà fins a un màxim de 6 punts. La no presentació de l’aspirant a 
l’entrevista determinarà la seva exclusió del procés selectiu.

6. FASE DE NOMENAMENT COM A FUNCIONARI/ÀRIA INTERI/NA DE PROGRAMA 
PEL  PROJECTE PER LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS I PROCEDIMENTS EN EL 
FUNCIONAMENT I LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE L’AJUNTAMENT CALAFELL
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En aquesta fase es preveu que la persona participant en el programa pugui ser nomenada 
com a funcionari/ària interí/na del programa temporal pel PROJECTE PER LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS I PROCEDIMENTS EN EL FUNCIONAMENT I LA GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA DE L’AJUNTAMENT CALAFELL.

La contractació, en règim de funcionari interí, és de conformitat amb l’art. 10 del TREBEP. 
El programa és a desenvolupar per l’Àrea de Serveis Interns i depenent de Gabinet Tècnic 
de Gestió Interna. 

Per poder ser nomena/da com a funcionari/ària interí/na caldrà superar amb resultat 
d’APTE/A les avaluacions durant el període de contractació en pràctiques de 6 mesos. 

Durant la contractació en modalitat de pràctiques, la persona participant serà avaluada pel 
seu tutor/a segons l’anàlisi de les competències transversals desenvolupades que es 
relacionen a continuació, en els següents moments: 

-A la finalització del primer mes

-Una setmana abans de la finalització del segon mes

-Una avaluació final en finalitzar el contracte de 6 mesos

Competències transversals que seran avaluades: 

 

1. En quan a les habilitats comunicatives s’avaluarà: la capacitat d’expressió i fluïdesa 
verbal, el saber expressar i presentar els propis pensaments i idees de manera clara, 
el saber escoltar i entendre els altres, la capacitat per facilitar la relació 
interpersonal amb diferents canals (verbals i no verbals) i en diferents contexts 
(estrès, distès, compromès).

2. En quan a l’habilitat per treballar en equip s’avaluarà: la capacitat per col·laborar i 
participar amb altres persones i àrees de l’empresa per aconseguir un objectiu 
comú, la tendència a ajudar i compartir la informació i els coneixements més 
rellevants, desenvolupant empatia i facilitant la cohesió interna. 

3. En quan a la flexibilitat i adaptació al lloc de treball s’avaluarà: la habilitat d’adaptar 
-se i de treballar eficaçment en diferents situacions i amb diferents persones, el que 
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representa entendre i valorar punts de vista, gent diferent o bé adaptar el propi 
punt de vista a mesura que la situació ho requereixi , o bé acceptar sense 
problemes els canvis en el propi àmbit.

4. En quan a l’orientació al servei públic s’avaluarà: la predisposició a proposar serveis 
i atendre demandes de serveis de les àrees, altres administracions o els ciutadans, 
identificant les necessitats dels serveis amb la intenció de satisfer-les i proporcionar 
un servei de qualitat .

5. En quan al compromís i la responsabilitat s’avaluarà: La capacitat per a orientar els 
seus interessos i comportaments envers les prioritats del projecte i participar de 
forma activa en el mateix i facilitar que els altres també es puguin sentir 
identificats.

6. En quan al compliment de tasques i objectius s’avaluarà: L’eficàcia i eficiència de les 
tasques desenvolupades i el nivell d’execució de les mateixes en base a les ordres 
donades i la planificació establerta pel seu tutor. 

7. En quan a la capacitat de planificació i organització de les feines s’avaluarà: 
Analitzar si es capaç de fixar prioritats segons els objectius i establir accions 
concretes adequades per aconseguir les fites marcades pel tutor, la capacitat per a 
gestionar recursos i temps per a la realització de les activitats encomanades, la 
capacitat per fer seguiment i comparar els resultats i la planificació realitzada, així 
com emprendre les mesures correctives oportunes, corregint els errors.

8. En quan a la capacitat d’autocontrol i resolució de conflictes s’avaluarà: Saber estar 
tranquil, raonable i controlat en situacions de tensió; mantenir un rendiment 
estable i constant inclòs sota pressió; acceptar les crítiques sense mostrar-se 
susceptible o agressiu, desenvolupant estratègies orientades a solucionar conflictes 
que es puguin originar-se entre els diferents membres de l’equip i/o altres 
departaments, entre les persones del seu mateix equip, intentant trobar un acord 
que pugui satisfer les necessitats per ambdues parts.

9. En quan a la iniciativa s’avaluarà: Analitzar que el opositor mostri un 
comportament emprenedor, iniciant i empenyent canvis amb tenacitat, promovent 
la millora continua, avançar-se als problemes que puguin sorgir i iniciar accions per 
superar obstacles i aconseguir els objectius que se li fixin, de manera que amb un 
acte voluntari i espontani, no programat ni obligat, és predisposi a emprendre 
accions i millorar resultats abans que es vegi forçat pels esdeveniments.
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10.  En quan a la motivació s’avaluarà: Es cercarà de l’opositor la energia, impuls i 
determinació en el treball, la capacitat d’assumir majors responsabilitats de cara a 
aprendre i projectar la seva carrera professional, el fet que estimuli i doni suport a 
la resta de l’equip per tal de que puguin aconseguir els objectius marcats, 
comprometent-se amb ells i animant-los a actuar amb resolució, així mateix 
generar en el seu entorn actituds positives envers el treball

El resultat de cadascuna de les avaluacions serà d’Apte/a o No Apte/a 

En cas de resultar No Apte/a durant els dos primers mesos de la contractació, es resoldrà 
el contracte de treball. 

Si passat els dos primers mesos, y superat el període de prova, arribés al final del 
contracte, i la seva avaluació total dels sis mesos no fos d’Apte/a, no es proposarà el seu 
nomenament com a funcionari/ària interí/na del programa. Així només serà proposat pel 
nomenament si la persona participant ha superat l’avaluació durant els sis mesos de 
practiques.

7.  FORMA DE PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ACREDITATIUS

Per tal d’acreditar correctament el temps treballat, ja sigui en l’àmbit privat o en una 
administració pública, caldrà que de la documentació presentada es desprengui: data 
d’alta a l’empresa, data de baixa, tipus d’activitat realitzada i categoria professional. És, per 
tant, necessari presentar un certificat de vida laboral actualitzat, juntament amb un full de 
salari, contracte, presa de possessió, o certificat d’empresa.

En el cas de treball autònom, s’haurà d’acreditar mitjançant còpia compulsada de la 
llicència fiscal i certificació de cotització al règim d’autònom o certificació de període d’alta 
en l’impost d’activitats econòmiques i informe de vida laboral.

Per l’acreditació i valoració de la titulació acadèmica caldrà aportar còpia compulsada de la 
certificació expedida.

8. CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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A les persones proposades per ocupar els llocs de treball convocats se’ls contractarà en 
règim de jornada completa mitjançant la modalitat del contracte de pràctiques amb una 
durada de 6 mesos. 

L’horari de treball es determinarà segons el departament al qual vagi assignat el/la 
treballador/a. 

Les tasques a desenvolupar estaran relacionades amb la titulació corresponent i dins el 
marc de les funcions pròpies l’àrea, tal com es detalla a l’annex 1

9. ÒRGAN QUALIFICADOR

L’òrgan qualificador es constituirà de la manera següent: 

Directora de Personal 
Un/a tècnic/a d’Ocupació 
L’òrgan qualificador pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques 
del Departament on s’adscrigui el lloc de treball objecte de la selecció.

10. QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS I PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ

L’òrgan de selecció farà pública la puntuació final del procés selectiu al tauler d’anuncis, 
sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de 
l’Ajuntament, www.calafell.cat). 

Si dins del termini establert els aspirants proposats no presenten la documentació o no 
reuneixen els requisits exigits, no podran ser contractats i quedaran anul·lades totes les 
seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per 
falsedat.
No es podrà realitzar cap contractació sense l’autorització de l’Oficina de Treball del SOC. 

EMPATS EN LA PUNTUACIÓ FINAL:

Els possibles empats en la puntuació final es resoldran aplicant els criteris següents:

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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- En els casos d’empat es desfà l’empat a favor de l’aspirant que hagi obtingut la 
major puntuació a l’entrevista personal. 

11.  INCIDÈNCIES

L’òrgan qualificador queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre 
els acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu. 

ANNEX 1 – LLOC DE TREBALL 

Ocupació Tècnic/a de suport a Recursos Humans 

Places previstes 1

Destinació Gabinet tècnic de Gestió Interna

Titulacions Grau en Relacions Laborals, Grau en Ciències del Treball, 
Grau en Dret. 

Tasques PROJECTE PER LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS I 
PROCEDIMENTS EN EL FUNCIONAMENT I LA GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA DE L’AJUNTAMENT CALAFELL

L'objecte del programa, la seva finalitat és la necessitat del 
ajuntament de realitzar una mecanització dels processos 
administratives per així facilitar l'accés del contingut als 
ciutadans per completar la implementació de la administració 
digital i la transparència administrativa requerida legalment, i 
alhora millorar de manera radical a l'eficiència de l'actuació 
administrativa, facilitant amb això la transformació iniciada a 
nivell estructural i de funcionament, cap a una forma 
d'actuar més àgil i adaptat a les necessitats de l'administració 
actual, facilitant l’optimització els recursos existents.

Suport al departament de RRHH en el procés d’implantació 
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d’un nou software de gestió, així com col·laborar en tasques 
generals del departament.
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