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El Govern aprova la creació d'un programa per eradicar el racisme i la xenofòbia destinat a 
joves en el marc dels casals cívics. Empowering for inclusion (E4I) té l’objectiu d’incidir en 
2.000 joves per combatre especialment la islamofòbia i l’antigitanisme 

El Govern ha aprovat el passat 14 de setembre crear el Programa per al desenvolupament i l’execució 
del projecte europeu Empowering for Inclusion (E4I), que té l’objectiu d’incidir directament en uns 
2.000 joves per eradicar el racisme, la xenofòbia i altres formes de discriminació i, en particular, la 
islamofòbia i l’antigitanisme, així com influir en la formació d’identitats de joves pertanyents a grups 
que pateixen discriminació, per augmentar el seu sentiment de pertinença a la comunitat i així 
millorar la convivència. 

E4I és una resposta a la necessitat de desenvolupar eines per a la creació de xarxes comunitàries 
que promoguin valors d’inclusió que es durà a terme en 20 casals cívics de la xarxa d’equipaments 
de la Generalitat i en 2 instituts d’educació secundària que hi ha al territori proper als casals 
cívics.  El Govern també ha aprovat contractar 1 persona coordinadora de suport a la 
implementació del projecte i 18 persones tècniques comunitàries juvenils que acompanyaran els i 
les joves en la detecció dels problemes del seu entorn i en el disseny i la implementació d’accions 
per generar canvis. La descripció de la oferta de feina i dels perfils d’aquesta persona coordinadora 
i de les tècniques comunitàries són els següents:  

 

DSO088-21 - 18 llocs d'administratiu/iva, C1-13 

Període de vigència: 27/09/2021 - 07/10/2021 

Categoria: Administració 

  

El Departament de Drets Socials té la necessitat de cobrir en el marc del Programa temporal 

per al desenvolupament i l’execució del projecte europeu E4I contra el racisme, la 

xenofòbia i altres formes d’intolerància de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, 

els llocs de treball que s’indica a continuació, 

  

1.         Descripció dels llocs de treball: 

  

Nom dels llocs de treball:       Administratiu/iva 

Quantitat de llocs:                  18                               

Grup:                                      C1 (abans C) 

Nivell:                                     13 
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Jornada:                                 Inferior a la normal 

Horari:                                    Normal 

Unitat directiva:                      DIRECCIÓ GENERAL D’ACCIÓ CÍVICA I COMUNITÀRIA 

Durada:                                  12 mesos 

Centres de treball:                  Veure quadre annex la distribució dels llocs (*) 

  

2.          Requisits de participació: (*) 

(*) Atès l’Acord de Govern de 13 de juny, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal 

temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. 

  

Fase I: Prioritàriament, personal funcionari de carrera del cos administratiu de l’administració 

de la Generalitat de Catalunya. 

  

Fase II: Excepcionalment, en el cas d’absència de persones funcionàries del cos administratiu, es 

tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin amb els següents requisits: 

  

 Disposar de la titulació que dona accés al cos esmentat. 

  

 Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la Direcció 

General de Política Lingüística, o l’equivalent. 

  

 De cara a la valoració de la candidatura en aquesta segona fase, es tindrà en compte 

l’apartat 1.4 d’aquest Acord, que estableix que “als efectes d’afavorir l’estabilitat de les 

unitats i evitar la consegüent dificultat per al manteniment d’una correcta prestació dels 

serveis, en cap cas es podrà nomenar o contractar a personal temporal amb vincle vigent 

que no hagi prestat serveis, com a mínim, durant sis mesos en la darrera vinculació”. 

  



  

3/9 

R/N: B0000/X0000 
Versió 1-AA 

 

  

3.         Funcions dels llocs de treball: 

  

         Promoure la vinculació de la xarxa comunitària al voltant dels i de les joves al 

projecte. 

         Dissenyar, planificar, executar i avaluar les accions formatives dirigides als i a les 

joves: crèdit de participació a l’institut i Curs de Dinamitzador/es juvenils  a 

l’equipament cívic. 

         Acompanyar i orientar als i les joves en la construcció i la implementació de les 

seves propostes d’intervenció comunitària. 

  

4.         Es valorarà: 

  Formació en el camp social, preferentment Tècnic/a superior en animació sociocultural. 

  Experiència en l'aplicació de metodologies participatives per a la dinamització de 
reunions, activitats i trobades. 

  Experiència en el treball amb joves. 

  Experiència a nivell associatiu. 

  Coneixement de l’entorn. 

5.         Forma d’ocupació dels llocs: 

 Comissió de serveis o nomenament de personal interí, segons sigui el cas. 

 Durada: 12 mesos. 

6.         Participació: 

Les persones interessades que compleixin amb els requisits establerts en l’oferta, fins al dia 7 

d'octubre, hauran de realitzar obligatòriament els dos passos següents: 

1. Omplir el següent Formulari (rebreu un correu automàtic que confirma que s’ha 

emplenat correctament) 
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2. Fer arribar el seu currículum personal que contingui una breu descripció de les 

tasques desenvolupades, a l’adreça de correu 

electrònic ofertesatri.tsf@gencat.cat. 

Especificar en l’assumpte del correu: DSO088/2021 – Nom i cognoms – referència 

del lloc (Exemple: DSO088/2021 – Josep Díaz Cabrer – 5) i en el cos del correu 

electrònic el NIF, el telèfon de contacte i el correu electrònic. 

MOLT IMPORTANT: En el cos del correu electrònic on s’enviï el 
currículum, s’ha d’especificar clarament la referència del/dels centre/s 
de treball en els quals la persona candidata estaria interessada en 
treballar. 

 

No es podran tenir en consideració les candidatures d’aquelles persones que no realitzin tots els 

passos obligatoris de participació que s’indiquen. 

7.         Procediment de selecció: 

1.- Comprovació dels requisits de participació de les persones interessades. 

2.- Anàlisi detallat del currículum i altra documentació aportada per la persona, de cara a valorar 

aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la seva trajectòria professional, 

l’experiència en llocs idèntics o relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció i el 

desenvolupament tasques idèntiques o similars. 

3.- Un cop feta la valoració detallada del currículum, si escau, les persones candidates podran ser 

convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el seu 

currículum i valorar els aspectes relacionats amb les competències tècniques i professionals 

requerides pel lloc. 

4.- Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica sobre 

el contingut funcional del lloc i els aspectes a valorar, per valorar si disposa dels aspectes tècnics 

considerats bàsics per ocupar el lloc de treball. 

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en 

compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona seleccionada per a la plaça 

oferta, el vostre nom i cognoms serà publicat en el web del Portal de transparència de la 

Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte que exerciu el dret d’oposició informant al 

gestor de la convocatòria que hi concorre alguna circumstància especial que justifiqui legalment 

la seva no publicació. 

Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció en funció dels resultats 

obtinguts. 

Atès el gran volum de persones interessades en participar en el processos de selecció d’aquest Departament, 
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(*) DISTRIBUCIÓ DE LES PLACES 

  

Referència Centre de treball Municipi % jornada 

1 CC Badia Badia del Vallès 40% 

2 CC Banyoles Banyoles 40% 

3 CC Verdum i CC Trinitat Vella Barcelona 

53% 
(la plaça es pot 
adscriure a qualsevol 
dels dos equipaments) 

4 CC Canovelles - Can Palots Canovelles 40% 

5 CC Vendrell El Vendrell 40% 

6 CC L'Hospitalet - Gornal L'Hospitalet 40% 

7 CC La Seu d'Urgell La Seu d'Urgell 40% 

8 CC Lleida Lleida 40% 

9 

CC Manlleu - Frederica 
Montseny Manlleu 40% 

10 

CC Manresa - Font dels 
Capellans Manresa 40% 

11 CC Reus - Rambla Reus 40% 

12 CC Ripoll - La Devesa del Pla Ripoll 40% 

13 CC Salt - Les Bernardes Salt 40% 

14 CC Sant Vicenç dels Horts Sant Vicenç dels Horts 40% 

15 CC Santa Perpètua 

Santa Perpètua de 
Mogoda 40% 

16 CC Tàrrega Tàrrega 40% 

17 CC Terrassa - Can Jofresa Terrassa 40% 

18 CC Vic - Mossèn Guiteras Vic 40% 

  

DSO089/-21 - Tècnic/a de gestió , A2-18 

 
Període de vigència: 27/09/2021 - 07/10/2021 
Categoria: Administració 

  

  

només podem garantir una resposta individualitzada a les persones que siguin entrevistades personalment. 
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El Departament de Drets Socials té la necessitat de cobrir en el marc del Programa temporal 

per al desenvolupament i l’execució del projecte europeu E4I contra el racisme, la 

xenofòbia i altres formes d’intolerància de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, 

el lloc de treball que s’indica a continuació, 

  

1.         Descripció dels llocs de treball: 

  

Nom dels llocs de treball:       Tècnic/a de gestió                  

Grup:                                      A2 (abans B) 

Nivell:                                     18 

Jornada:                                 Inferior a la normal (53% de la jornada) 

Horari:                                    Normal 

Unitat directiva:                      DIRECCIÓ GENERAL D’ACCIÓ CÍVICA I COMUNITÀRIA 

Adreça:                                   Passeig del Taulat, 266-270 - Barcelona 

Durada:                                  12 mesos 

  

2.          Requisits de participació: (*) 

(*) Atès l’Acord de Govern de 13 de juny, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal 

temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. 

  

Fase I: Prioritàriament, personal funcionari de carrera del cos de gestió de l’administració de la 

Generalitat de Catalunya. 

  

Fase II: Excepcionalment, en el cas d’absència de persones funcionàries del cos de gestió, es 

tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin amb els següents requisits: 
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 Disposar de la titulació que dona accés al cos esmentat. 

  

 Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la Direcció 

General de Política Lingüística, o l’equivalent. 

  

 De cara a la valoració de la candidatura en aquesta segona fase, es tindrà en compte 

l’apartat 1.4 d’aquest Acord, que estableix que “als efectes d’afavorir l’estabilitat de les 

unitats i evitar la consegüent dificultat per al manteniment d’una correcta prestació dels 

serveis, en cap cas es podrà nomenar o contractar a personal temporal amb vincle vigent 

que no hagi prestat serveis, com a mínim, durant sis mesos en la darrera vinculació”. 

  

  

3.         Funcions dels llocs de treball: 

  

         Suport en coordinar la dinamització de les actuacions sociocomunitàries 

vinculades al projecte E4I dirigides als i les joves participants, a partir del treball 

conjunt amb els /les tècnics/ques comunitaris/es, els instituts, els/les responsables 

dels casals cívics i els altres agents comunitaris que es troben als diferents barris. 

         Donar suport en la Coordinació  i supervisió de l’equip de tècnics/ques 

comunitàries. 

         Donar suport en la coordinació de les tasques que s’han d’executar per part de 

tots els socis del projecte. 

         Donar suport a tot l’equip de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, 

tant els/les tècnics/ques comunitaris/es com l’equip intern del projecte. 

  

4.         Es valorarà: 

  Formació en el camp social, preferentment Educador/a Social i/o Treballador/a Social. 

  Experiència a nivell associatiu. 
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  Experiència en el món de l’educació. 

  Experiència en implementació de projectes europeus. 

  Experiència en el treball amb joves. 

  Experiència en tasques de supervisió i en redacció d’informes a Europa. 

  Experiència en l'aplicació de metodologies participatives per a la coordinació de 
reunions, activitats i trobades. 

  Coneixements informàtics i eines TIC. 

  Alt nivell d’anglès, C2 Proficiency i coneixement del llenguatge propi dels projectes 
europeus. 

  Capacitat per planificar, recollir, sistematitzar i organitzar la informació. 

  Mediació i resolució creativa de conflictes. 

5.         Forma d’ocupació dels llocs: 

 Comissió de serveis o nomenament de personal interí, segons sigui el cas. 

 Durada: 12 mesos. 

6.         Participació: 

Les persones interessades que compleixin amb els requisits establerts en l’oferta, i fins al dia 7 

d'octubre de 2021, hauran de realitzar obligatòriament els dos passos següents: 

1. Omplir el següent Formulari (rebreu un correu automàtic que confirma que s’ha 

emplenat correctament) 

2. Fer arribar el seu currículum personal que contingui una breu descripció de les 

tasques desenvolupades, a l’adreça de correu 

electrònic ofertesatri.tsf@gencat.cat. 

Especificar en l’assumpte del correu: DSO089/2021 – Nom i cognoms – referència 

del lloc (Exemple: DSO089/2021 – Josep Díaz Cabrer – 5) i en el cos del correu 

electrònic el NIF, el telèfon de contacte i el correu electrònic. 

No es podran tenir en consideració les candidatures d’aquelles persones que no realitzin tots els 

passos obligatoris de participació que s’indiquen. 

7.         Procediment de selecció: 
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1.- Comprovació dels requisits de participació de les persones interessades. 

2.- Anàlisi detallat del currículum i altra documentació aportada per la persona, de cara a valorar 

aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la seva trajectòria professional, 

l’experiència en llocs idèntics o relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció i el 

desenvolupament tasques idèntiques o similars. 

3.- Un cop feta la valoració detallada del currículum, si escau, les persones candidates podran ser 

convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el seu 

currículum i valorar els aspectes relacionats amb les competències tècniques i professionals 

requerides pel lloc. 

4.- Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica sobre 

el contingut funcional del lloc i els aspectes a valorar, per valorar si disposa dels aspectes tècnics 

considerats bàsics per ocupar el lloc de treball. 

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en 

compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona seleccionada per a la plaça 

oferta, el vostre nom i cognoms serà publicat en el web del Portal de transparència de la 

Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte que exerciu el dret d’oposició informant al 

gestor de la convocatòria que hi concorre alguna circumstància especial que justifiqui legalment 

la seva no publicació. 

Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció en funció dels resultats 

obtinguts. 

  

  

  

 
 

Atès el gran volum de persones interessades en participar en el processos de selecció d’aquest Departament, 

només podem garantir una resposta individualitzada a les persones que siguin entrevistades personalment. 


