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BASES DE CONVOCATÒRIA PER BORSA DE TREBALL DE  

TÈCNIC/A D’INTERVENCIÓ JOVES 

SP. 09-2021 

 

1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

 

L’objecte de la convocatòria és la contractació, per part de la Fundació Barberà Promoció, 

d’un/a Tècnic/a d’intervenció joves, amb l’objectiu de realitzar una borsa de treball per donar 

resposta als projectes adreçats a persones joves que es preveu implementar al llarg del 2021: 

PMOE, ApropAMB, etc. La convocatòria es vincula a la partida pressupostària del programa 

APROPAMB. 

Lloc de Treball: Tècnic/a d’intervenció joves. 

Règim dedicació: Jornada complerta de 37,5 hores/setmana. 

Retribució bruta:  2.011,69 € bruts / mes x 14 pagues. 

Vinculació: Contracte laboral temporal d’obra i servei, amb data d’incorporació el 15 de setembre 

de 2021, amb data de finalització prevista el 14 de setembre de 2022. 

 

2.- FUNCIONS I TASQUES: 

 

La selecció té per objecte la contractació d’un/a Tècnic/a d’intervenció joves per donar suport 

als serveis i programes adreçats a persones joves de la Fundació Barberà Promoció, amb les 

funcions següents: 

- Acompanyament a persones joves en el seu procés de cerca de formació i/o feina.  

- Donar suport a les tasques realitzades pel Tutor Transició Escola Treball.  

- Impulsar les oportunitats educatives a Barberà del Vallès.  

- Gestionar la documentació dels diversos programes. 

 

 

3.- CONDICIONS PER A PRENDRE PART EN LA CONVOCATÒRIA 

 

- Titulació: Titulació universitària de grau en Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia, 

Educació social i Treball social. 

 

- Experiència: Experiència mínima de dos anys, en projectes adreçats a persones joves. 

 
- Certificat de nivell C de català. 

 
- Competències: 

✓ Treball en equip i cooperació               

✓ Flexibilitat i gestió del canvi 

✓ Empatia o Comunicació  

✓ Planificació i organització  

✓ Pensament analític 
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(*) Per acreditar l’experiència laboral en tasques relacionades amb el lloc de treball, és vàlid 

qualsevol de les següents opcions: 

 

a) Certificat de la vida laboral més Contracte/s laboral/s on consti categoria i lloc de treball 

relacionat amb les funcions del lloc de la convocatòria. 

 

b) Certificat expedit per l’empresa on consti el període treballat, categoria, lloc de treball 

i les funcions portades a terme. 

 

No s’acredita l’experiència en tasques relacionades amb el lloc de treball ofertat només amb el 

Certificat de vida laboral o només el/s Contracte/s de treball, els dos documents han 

d’acreditar-se conjuntament. 

 

 

4.- PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: 

 

La selecció de la persona candidata es farà segons el procediment intern de selecció de 

personal de l’entitat i que podeu consultar en aquest link: 

 

https://www.barberapromocio.cat/sites/default/files/arxius_fbp/procediment_de_seleccio_del_per

sonal-_actualitzacio_28.05.2021_docx_0.pdf  

 

Es tindran en compte els criteris de funcionament de borses de treball de l’entitat i que podeu 

consultar en aquest link: 

 

https://www.barberapromocio.cat/sites/default/files/arxius_fbp/criteris_funcionament_de_la_bors

a_de_treball_0.pdf  

 

5-. COMPOSICIÓ DE L'ÒRGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ: 

 

Mª Teresa Morales Germán (Direcció tècnica)                   Suplent: Rita Roige Vergés  

Beatriz López Blánquez (Tècnica de Recursos Humans) Suplent: Angeles Marín Lázaro 

- vocal 

Rafael Gómez Puigcercós (Responsable d’àrea d’ Escola 

Treball) 

Suplent: Núria Domènech 

Bartomeus - vocal   

Héctor Pérez Rodríguez (Tècnica de l’àrea d’Orientació) Suplent: Beatriz Candanedo 

Fernández  - vocal    

 

 

 

 

https://www.barberapromocio.cat/sites/default/files/arxius_fbp/procediment_de_seleccio_del_personal-_actualitzacio_28.05.2021_docx_0.pdf
https://www.barberapromocio.cat/sites/default/files/arxius_fbp/procediment_de_seleccio_del_personal-_actualitzacio_28.05.2021_docx_0.pdf
https://www.barberapromocio.cat/sites/default/files/arxius_fbp/criteris_funcionament_de_la_borsa_de_treball_0.pdf
https://www.barberapromocio.cat/sites/default/files/arxius_fbp/criteris_funcionament_de_la_borsa_de_treball_0.pdf
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR  
 

• Sol·licitud d’admissió indicant la convocatòria/lloc de treball: 
https://www.barberapromocio.cat/sites/default/files/arxius_fbp/nova_sol.licitud_da

dmissio_2019.pdf  

• Currículum Vitae. 

• Vida laboral actualitzada. 

• Fotocòpia DNI-NIE  

• Certificat de nivell C de català. 

• Fotocòpies dels documents conforme als requisits obligatoris i elements a valorar 
relacionats anteriorment : 

- Titulació universitària de grau en Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia, Educació 
social i Treball social. 

- Contractes de treball on consti categoria i lloc de treball relacionat amb les funcions 
del lloc de la convocatòria. 

- Certificat expedit per l’empresa on consti el període treballat, categoria, lloc de 
treball i les funcions portades a terme. 
 

Es pot fer arribar la documentació a la següent adreça electrònica: 
rrhh@barberapromocio.cat 
 
 
TERMINI DE PRESENTACIÓ INSTÀNCIES: Del 22 de juny al 9 de juliol de 2021. 
 
Llista provisional d’admesos i exclosos es publicarà el 16 de juliol de 2021. 
 
Llista definitiva d’admesos i exclosos es publicarà el 23 de juliol de 2021. 
 
Previsió de prova escrita el 28 de juliol de 2021 a les 10h. La data i hora definitives es 
publicarà a la llista definitiva d’admesos i exclosos. La previsió d’entrevistes serà el 30 de 
juliol de 2021. 
 
El 2 d’agost de 2021 es publicarà la llista definitiva de valoració de resultats i persona 
seleccionada. 
 
La data d’incorporació prevista serà el 15 de setembre de 2021. 
 
Tota la informació es publicarà a efectes informatius dels candidats a la pàgina web: 
https://www.barberapromocio.cat/ca/convocatories 
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