
 

 

 
Convocatòria per a la contractació en pràctiques de 2 persones joves beneficiàries 

del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2021 a l’Associació Leader de Ponent 

L’Associació Leader de Ponent és una entitat sense ànim de lucre constituïda l’any 2015 que 

té l’objectiu de promoure i recolzar activitats que garanteixin el desenvolupament 

econòmic sostenible al món rural. 

Som un dels 11 Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya seleccionat pel Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i el nostre finançament prové del Fons 

Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural  (FEADER) i del DARP. 

El territori objecte d’actuació de l’Associació Leader de Ponent engloba les comarques 

de les Garrigues, el Pla d’Urgell, el Segrià sud i l’Urgell. 

Els nostres eixos d’actuació són: 

• Gestionar una línia d’ajuts per a la creació, ampliació o millora d’empreses al món 

rural. 

• Desenvolupar projectes que responen a les necessitats del nostre territori i coordinar 

i participar en altres projectes de cooperació amb altres Grups d’Acció Local. 

• Organitzar jornades tècniques de formació. 

• Crear espais de debat en diferents àmbits que incideixen al territori. 

 

L’objectiu de l’Estratègia de Desenvolupament Local (EDL) de l’Associació és generar activitat 

econòmica al territori a partir de la promoció i la comercialització del producte agroalimentari 

local, del foment de l’ecoturisme i de les oportunitats vinculades a la transició energètica, sota 

el paradigma d’una gestió sostenible i sensible al canvi climàtic; així com de l’establiment de 

sinergies intersectorials en el sí del territori. 

L’Associació Leader de Ponent té la necessitat de disposar de més recursos humans per tal de 

continuar afavorint aquest desenvolupament rural, i és per això que es demana l’ajut a la 

contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil de 

Catalunya. En aquest sentit, hi ha interès en desenvolupar amb més profunditat l’àrea 

d’ecoturisme que s’està treballant a través del projecte Espais Naturals de Ponent i també 

reforçar la dinamització i gestió dels altres projectes que s’estan duent a terme. Els projectes i 

els seus objectius són els següents: 

• Gustum: promocionar el producte agroalimentari local 

• Odisseu: incentivar el retorn i l’arrelament dels joves 

• ENFOCC: impulsar el foment de l’estalvi i l’eficiència energètica 

• Start-up Rural: afavorir l’emprenedoria i el creixement de nous projectes a les zones 

rurals 

• Fer.Cat: despertar el talent emprenedor als alumnes de Primària 

Per més informació dels projectes es pot consultar el web: www.leaderponent.cat 

Requisits dels candidats 

Per ser admès al procés selectiu, els/les aspirants han de complir els requisits següents: 
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1.1. Les accions executades en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020, 
del Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil s'hauran d'adreçar obligatòriament a 
persones joves majors de 16 anys i menors de 30 anys, incloses les persones amb discapacitat, 
que estiguin registrades en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb la condició 
de beneficiari. 
 
1.2. Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de complir a més, 
els requisits següents: 

a) Constar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya. 
b) 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 els habilitin per a l'exercici professional, així com complir els 
requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques. 

 
1.3. Tots els requisits i les condicions previstes en aquest document s'han de mantenir i poder 
acreditar el dia immediatament anterior a l'inici del contracte. 
 
1.4. No podran participar en aquesta convocatòria les persones que hagin participat en les 
convocatòries dels exercicis 2018, 2019, 2020. 
 

Característiques i funcions dels llocs de treball 

La jornada de treball serà de 37,5 hores setmanals, durant el període del contracte de pràctiques 

i la distribució horària es realitzarà preferentment en horari de matí o tarda d’acord amb les 

necessitats del servei. 

S’ofereix remuneració econòmica. 

Els llocs de treball a cobrir, i les funcions a desenvolupar són les següents: 

La persona encarregada de l’àrea d’ecoturisme serà la responsable de donar suport al tècnic del 

projecte Espais Naturals de Ponent de l’Associació, el qual realitza tasques com: 

• Coordinació i gestió de les activitats educatives amb les escoles. 

• Difusió i seguiment del projecte educatiu. 

• Organització d’activitats als diferents espais naturals. 

• Gestió i seguiment d’altres accions vinculades amb el projecte i de les derivades dels 

• convenis amb els municipis. 

• Col·laboració amb altres iniciatives i entitats amb la realització d’activitats conjuntes.  

Per altra banda, la persona encarregada de l’àrea de dinamització rural serà la responsable de 

donar suport a les diferents persones tècniques de l’Associació, les quals realitzen tasques com: 

• Gestió i seguiment de les accions dels diferents projectes que s’estan duent a terme. 

• Gestió dels webs i les xarxes socials corresponents. 

• Realització i edició de material audiovisual i gràfic. 

• Organització de jornades tècniques.  

Titulació requerida: 

http://www.espaisnaturalsdeponent.cat/


 

 

En relació a l’àrea de ecoturisme, es sol·licita una persona que tingui un perfil professional amb 

un dels nivells formatius següents o similars: Grau en Ciències Ambientals, Grau en Geologia, 

Grau en Biologia Ambiental o estudis de Cicles Formatius relacionats. També es valorarà que 

tingui les habilitats següents: capacitat de treball en equip, habilitats comunicatives, 

coneixement del territori, iniciativa, responsabilitat i capacitat de resoldre de problemes. Com 

també que tingui experiència i alguna titulació amb l’àmbit de l’educació ambiental o del lleure 

i coneixements bàsics d’ofimàtica. 

Quant a l’àrea de dinamització rural, es sol·licita una persona que tingui alguna formació de 

nivell de Grau o Cicle Formatiu relacionada amb algun d’aquests àmbits: agricultura, 

comunicació, relacions públiques, economia, turisme, medi ambient, biologia o geografia. 

També es valorarà que tingui les habilitats següents: capacitat de treball en equip, habilitats 

comunicatives, coneixement del territori, iniciativa, responsabilitat, capacitat de resoldre de 

problemes i coneixements bàsics d’ofimàtica. Com també que tingui experiència en dinamització 

de grups, gestió de projectes i organització d’activitats. 

 

Protecció de dades: En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del Reglament General 

de Protecció de Dades (RGPD) i  l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

Protecció de Dades Personals i Garantia Dels Drets Digitals (LOPDGDD), s’informa de les 

següents dades: 

Responsable del tractament: Associació Leader de Ponent C.I.F: G25791245 C/  

Prat de la Riba, 1   25230 Mollerussa – Lleida. 

Pot contactar amb el delegat de protecció de dades: dpd@leaderponent.cat  

Finalitat: Tractarem les seves dades únicament per al procés de selecció de personal en qüestió. 

Conservació: Les dades proporcionades es conservaran durant un màxim de 24 mesos.  

Destinataris: Aquestes no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació 

legal i les tractarem sobre la base del seu consentiment. A més l'informem que l'entitat NO 

prendrà decisions automatitzades. 

Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els següents drets sobre les seves dades 

personals: dret d'accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat i a retirar 

el consentiment prestat. Per a això podrà enviar un e-mail, identificant-se degudament i 

detallant el dret a exercir a: dpd@leaderponent.cat  

 


