






PROGRAMA  D'EXPERIENCIACIÓ  LABORAL  -  PROJECTE  TREBALL  ALS  BARRIS  2019-  RESOLUCIÓ
TSF/1847/2019 DE 26 DE JUNY.

Places ofertades i titulacions requerides                                                                                         

PROJECTE PLACES NOMBRE TITULACIÓ

Acció integral de manteniment al 
nucli antic I

Oficial 1a construcció 1 Graduat escolar, ESO,FP 1r 
grau o equivalent.

Acció integral de manteniment al 
nucli antic I

Peó 3 Sense requisit de titulació.

Acció integral de manteniment al 
nucli antic II

Oficial 1a construcció 1 Graduat escolar, ESO,FP 1r 
grau o equivalent.

Acció integral de manteniment al 
nucli antic II

Peó 3 Sense requisit de titulació.

Dinamització turística i comercial del
nucli antic I

Auxiliar de comerç i turisme 1 Graduat escolar, ESO,FP 1r 
grau o equivalent.

Dinamització turística i comercial del
nucli antic II

Auxiliar de comerç i turisme 1 Graduat escolar, ESO,FP 1r 
grau o equivalent.

Foment de l’ús de les TIC’s entre 
els/les habitants del nucli antic I

Tècnic/a auxiliar 
d'informàtica.

2 Títol de batxillerat, tècnic, 
formació professional de 
segon grau o equivalent.

Mediació per la convivència i el 
civisme a les comunitats de veïns-
veïnes I

Auxiliar Mediador/a 
comunitari/a

1 Graduat escolar, ESO,FP 1r 
grau o equivalent.

Projecte de dinamització juvenil 
intercultural al nucli antic “ART 
TOTAL I»

Tècnic/a mitjà/na 
intercultural

1 Diplom./Grau: Ciències 
Socials, Criminologia, Educació
Social, Treball Social...

Projecte de dinamització juvenil 
intercultural al nucli antic “ART 
TOTAL I»

Auxiliar dinamitzador/-a 
intercultural

1 Graduat escolar, ESO,FP 1r 
grau o equivalent.

Acompanyament i atenció a la gent 
gran del nucli antic I

Tècnic/a mitjà/na en Treball 
social

1 Diplomat/ada o Grau en 
Treball Social  o Educació 
Social.

Acompanyament i atenció a la gent 
gran del nucli antic I

Auxiliar de geriatria /agent 
social

2 Graduat escolar, ESO,FP 1r 
grau o equivalent.

Acompanyament i atenció a la gent 
gran del nucli antic II

Tècnic/a mitjà/na en Treball 
social

1 Diplomat/ada o Grau en 
Treball Social  o Educació 
Social.

Acompanyament i atenció a la gent 
gran del nucli antic II

Auxiliar de geriatria /agent 
social

2 Graduat escolar, ESO,FP 1r 
grau o equivalent.

Acció socio-educativa amb la 
comunitat gitana del nucli antic I

Tècnic/a mitjà/na 
socioeducatiu/va

1 Diplomat/a en educació 
social, grau/llicenciatura en 
pedagogia, psicologia, 
educació social, antropologia 
social o cultural, o superior.

Projecte competències bàsiques per a
la inserció laboral “REENGANXAT I».

Tècnic/a mitjà/na d'inserció 
laboral

1 Diplomatura universitària o 
grau universitari o equivalent 
o altres titulacions adients.



Les bases dels processos de selecció estan a disposició del públic al taulell d'anuncis de 
l'Ajuntament de Tortosa, plaça d'Espanya número 1, 43500, Tortosa, en horari de dilluns a 
divendres de 8 a 15 hores, i dijous tarda de 16.00 a 19.00 hores.

Persones destinatàries del Programa.

 Les persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) al
Servei Públic d'Ocupació que no cobrin prestació per desocupació (protecció a nivell
contributiu).

Inscripció  

A  les llistes de l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG), Passeig Ribera 25-29, a Tortosa, des del dia
28 de febrer fins al dia 5 de març de 2020 (inclòs).










































