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Assumpte: Informació sobre el projecte BRIGADES JOVES de Camprodon 2019: 

“JO TREBALLO PER CAMPRODON” 

 

Benvolgut/da jove, 

coneixes el projecte de Brigades Joves, “Jo treballo per Camprodon”? Doncs potser t’interessa! 

La finalitat d’aquest projecte social i participatiu és crear treball per a vosaltres durant els 

mesos d’estiu i oferir-vos un primer contacte del qualitat amb el món laboral, on tindreu un 

acompanyament per part del regidor de Joventut de l’Ajuntament, la tècnica compartida de 

Joventut la Vall del Ter i un referent al lloc de treball que ocupareu.  

“Jo treballo per Camprodon” està adreçat a totes les persones joves de Camprodon d’entre 16 i 

20 anys i consta de dues parts:  

 Un Programa Laboral, que es centra en tasques de suport en diferents serveis i àrees 

municipals:  

o Pavelló nou de Camprodon i Torneig de Futbol Sala de Camprodon (2 places de 

vigilant),  

o Oficina de Turisme de Camprodon i Festival Isaac Albéniz (2 places de vigilant) 

o Tasques administratives relacionades amb el consistori i la Brigada municipal (1 

plaça de peó de brigada).  

 Una part de formació i assessorament ─relacionada amb objectius professionals i de 

recerca de feina, amb la finalitat de dotar-vos de recursos i experiències formatives per 

tal d’afavorir l’adquisició de competències i l’obtenció de capacitats per enfrontar-vos, 

amb certes garanties, al mercat laboral─. 

 

Aquest any, s’oferiran un total de 5 places a mitja jornada durant els mesos de juliol i agost.  
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                    Per a poder accedir a la convocatòria heu d’estar en disposició de la següent documentació i 

presentar-la, entre el 4 d’abril i el 10 de Maig a l’Ajuntament de Camprodon ─electronicament o 

presencialment (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores)─: 

 El model de sol·licitud d’admissió al procés de selecció (que podreu trobar a la recepció 

de l’Ajuntament de Camprodon i a la seva web: www.camprodon.cat); 

 Consentiment del pare, mare o tutor/a legal adjunta a la sol·licitud (en el cas de menors 

d’edat); 

 Fotocòpia acarada del DNI;  

 Certificat o volant d’empadronament a Camprodon (document gratuït que cal sol·licitar 

presencialment a l’Ajuntament de Camprodon i es dóna al mateix moment); 

 Fotocòpia acarada de la titulació acadèmica mínima d’ESO o equivalent (en cas de no 

disposar del títol, caldrà presentar un certificat acreditatiu de l’institut on s’afirmi haver 

aprovat l’ESO i que s’està pendent de rebre el títol corresponent); 

 El vostre Currículum Vitae;  

 En cas de tenir-ne, documentació acreditativa (certificats, informes,...) de la participació 

activa en les activitats de Joventut en els darrers anys i/o en les activitats associatives i 

municipals. 

Si hi esteu interessats/ades o simplement voleu rebre més informació per a prendre una decisió, 

veniu a la reunió informativa que tindrà lloc el divendres 26 d’abril, a les 19:00 h, al espai 

cultural de Cal Marquès.  

Per a qualsevol altre dubte, contacteu amb nosaltres al correu msola@camprodon.cat , o bé, 

amb la Tècnica de Joventut de la Vall del Ter a joventutvter@ripolles.cat, o al telèfon 972 700 717 

de l’Oficina Jove del Ripollès. 

Atentament, 

 

Moisès Solà Cordoba 

Regidor de Joventut.  

Ajuntament de Camprodon 
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