PROGRAMA: Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia juvenil
1. Lloc de treball: TÈCNIC DE SUPORT AL PROJECTE FISCALITAT LOCAL I
SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA
2. Funcions i tasques:
 Suport en l’elaboració del protocol comarcal per a la millora dels tràmits de
llicències d’obres i activitats:
o Preparació i seguiment de les entrevistes bilaterals i de reunions i sessions
de treball participatives
o Revisió de la documentació tècnica i de les propostes d’actuació
 Suport en l’elaboració de l’informe Avaluació i impacte de la fiscalitat verda i
valoració de l’impacte de la bonificació en l’ICIO de naus buides:
o Seguiment de la recollida d’informació quantitativa i qualitativa per a
l’elaboració dels informes
o Assistència en les sessions de treball
o Revisió de la documentació tècnica i de les propostes d’actuació
 Suport en la dinamització del Grup de treball tècnic de la mesura del Pacte:
o Documentació i seguiment de les convocatòries de reunions
o Recollida d’informació i contacte amb les entitats participants
 Suport i preparació de la convocatòria de la Taula de fiscalitat i simplificació
administrativa del Vallès Occidental:
o Seguiment de la convocatòria i assistència
o Actualització del document de recomanacions sobre la fiscalitat local amb
afectació a la indústria
o Preparació dels documents i materials
 Suport en el desenvolupament d’altres activitats vinculades en l’impuls i millora de
l’activitat industrial, com per exemple, la Guia de transformació d’espais industrials
obsolets, la Xarxa d’empreses sensibilitzadores o els tallers formatius a les aules.
 Elaboració i suport en l’elaboració i revisió de continguts per informes, productes o
similars.
3. Perfil professional:
 Graduat en ciències empresarials o equivalent
4. Requisits generals persones joves:
- Edat: Major 16 anys - Menor 30 anys
- Beneficiari/ària del Programa de Garantia Juvenil
- Demandants d'ocupació no ocupades (DONO)
5. Condicions de la contractació:
- Entitat contractant: Consell Comarcal del Vallès Occidental
- Adreça: Crta. N-150 km 15, 08227 Terrassa
- Període de contractació: d'octubre de 2019 - abril 2020 (6 mesos)
- Jornada Completa: 37,50 hores setmanals ( jornada preferent matí)
- Sou: 17.491 € bruts anuals ( perfils tècnics amb grau)
6. Documentació a presentar pels joves:
- Currículum vitae
- Fotocòpia del títol del nivell formatiu
- Fotocòpia que acrediti la inscripció a Garantia Juvenil
- Fotocòpia que acrediti la inscripció a l'Oficina de Treball (DONO)
7. Persona de contacte: Cristina Cruz (cruzfc@ccvoc.cat)
SESSIÓ INFORMATIVA al Consell Comarcal Del Vallès Occidental el proper 20 de
setembre a les 12:00

