2019 CAT

Annex 2 - Relació d’oferta de places 2019
EXP: 2019/1639
FPGS - Estudis de Formació Professional de Grau Superior
UNI. - Estudis universitaris

BEQUES DE FORMACIÓ PRÀCTICA-2019
Oferta de places 2019

Informació general del programa (Ajuntament d'Alcúdia)
Transparència i Participació Ciutadana
Seu del Moll
C/ Teodor Canet, 32
Telèfons d'atenció: 971.89.70.40 - 010
010@alcudia.net / www.alcudia.net
* Dins la convocatòria 2019, s’assignaran un total màxim de vuit (8) places, del total de l’oferta que es once (11) places.
ÀREA MUNICIPAL
CULTURA I FESTES
Cultura i Festes
Edifici Auditori
Porta de Mallorca, 3 - Alcúdia
Tutor tècnic designat: M Carme Suàrez Gómez
Correu electrònic: csuarez@gmail.com
Tel. 971897185

EDAR (EMSA)
Estació Depuració d'Aigua Residual (EMSA)
Ajuntament d'Alcúdia
Ctra. de circumval·lació - Alcúdia
Tutor tècnic assignat: Pilar Silvente
correu electrònic: edar@alcudia.net
Tel. 971897185 - 651890977

EMPRESA MUNICIPAL ( EMSA)
Edif. Ca ses Monges / 2n pis
C/ dels Albellons, 2 - Alcúdia
Tutor tècnic assignat: Laura Herrero
correu electrònic: lherrero@alcudia.net
Tel.: 971547291 - 651890968

TURISME
Turisme
Edif. de Can Ramis
Passeig de Pere Ventayol, 2 - Alcúdia
Tutor tècnic assignat: Marina Benet
Correu electrònic: turismepm@alcudia.net
telèfon de contacte: 971547257

PLACES (*)

Ref.

ESTUDIS SOL·LICITATS

TASQUES GENERALS

ALTRES REQUISITS

1 plaça

1 CUL/ED/19

Estudis universitaris:
Humanitats, Comunicació i Audiovisuals, Historia,
Geografia i Belles Arts

Formarà part de l'equip de l'Àrea de cultura que dissenya i executa
els projectes culturals: planificació, gestió de les activitats
i logística de cada un dels actes que es celebrin coincidint
amb els mesos de juliol i agost,

Flexibilitat horària, anglès alt i carnet de conduir.

1 plaça

2 EDAR/19

Estudis universitaris (quimicoambientals) relacionats amb:
Química
Biologia
Ciències Ambientals

Anàlisis fisicoquímiques i microbiològiques setmanals
Neteja i esterilització del material de laboratori
Elaboració de medis de cultiu
Inspeccions ambientals i redacció d'informes
…

Disponibilitat de vehicle propi

2 places

3 i 4 EMSA/19 Formació Professional de Grau Superior (FPGS):

Reparació de bombes, instal·lacions elèctriques, maquinaria
de diferents tipus, plcs, etc
Manteniment Correctiu i preventiu de les diferents àreeas de EMSA

Coneixements ofimàtica

Obtenir, classificar i processar informació d'interès sobre l'entorn, amb la finalitat de satisfer
les demandes d'informació turística dels clients.
Atendre les peticions de visitants i residents per cobrir necessitats d'informació, consell i ajuda,
amb relació a aspectes derivats de l'activitat turística o de l'estada fora de lloc habitual de residència.

Altres idiomes: francès, suec, rus, … .

FP electricitat, mecànica, electromecànica i similars

1 plaça

5 TUR/19

Estudis universitaris: Branca Turisme
Turísme o similar

Organitzar els recursos necessaris per prestar un servei d'informació turística que satisfaci les
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PATRONAT MUNICIPAL D'ALCUDIA RADIO
Alcúdia Ràdio
Edif. Ca ses Monges / 1r pis

1 plaça

6 AR/19

C/ dels Albellons, 2 - Alcúdia
Tutor tècnic assignat: Margalida Socias Mir
Correu electrònic: radio@alcudia.net
Tel.: 971547799 - 651890990

PLANEJAMENT
Planejament
Edifici Can Joanet, Placeta des Pins 1
Tutor tècnic assignat: José Salort Pons
Correu electrònic: planetjament@alcudia.net
telèfon de contacte: 971897109

SECRETARIA
Secretaria
Ajuntament d'Alcúdia
La Sala / Planta Baixa
C/ Major, 9 - Alcúdia
Tutor assignat: Pedro Fullana
Correu electrònic: pfullana@alcudia.net
Tel.: 971897100

TRANSPARÉNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Transparència i Participació Ciutadana
C/ Teodor Canet 32
Tutor tècnic assignat: Mateu Vanrell
Correu electrònic: mvanrell@alcudia.net
Tel.: 971897040

OBRES PRÒPIES
Obres pròpies
Ajuntament d'Alcúdia
La Sala / 1r pis
C/ Major, 9 - Alcúdia
Tutor tècnic assignat: Maria Bel Comas Villalonga
correu electrònicl: micomas@alcudia.net
Tel. 971897108

Estudis universitaris:
Comunicació

Audiovisuals
Periodisme
Qualsevol branca de filosoia i lletres, llengua/literaturta
Qualsevol branca d'Humanitats

1 plaça

2 places

1 plaça

1 plaça

7 PLA/19

Estudis universitaris:
Estudiants de Dret amb nocions en Dret admin.

8 SEC/19

Estudis universitaris:
Grau Dret

9 SEC/19

Formació Profesional de Grado Superior:

10 TLPC/19

11 OP/19

Suport a les tasques d'estiu de la emissora municipal d'Alcudia
Producció programació especial d'estiu, ràdio al carrer, música, recomanacions lúdiques, culturals…
Suport a les tasques de l'equip de redacció de l'emisora: assisténcia a rodes de premsa,
preparació d'entrevistes,
redacció de noticíes, treballs de producció, preparació de programació automàtica, llistats musicals
Soport a les tasques de publicació i divulgació a les xarxes socials
Soport a les tasques que puguin esdeveir de manera extraordinària

Que li agradi la comunicació a qualsevol vessant i suport
Que tengui inquietud per aprendre.

Maneig d'aplicacions informàtiques a nivell usuari
Preparar correspondéncia, axivar expedients, tasques administratives de planejament i gestió urbanística.

Tramitació. Seguiment, ordenació i/o gestió d'exp. administratius de Secretaria.
Tramitació, seguiment, ordenació i/o gestió d'exp. de l'assessoria jurídica, en especial, els contenciosos administratius.
Formulació d'esborranys d'informes i actes administratius.
Tasques de reforç jurídicoadminstratius a altres àrees municipals.
Digitalització i documentació.

FP Administratiu

En general, seguiment i suport de les tasques pròpies
del personal tècnic i administratiu
del Departament de Secretaria, Assessoria Jurídica i Contratació

Estudis Universitaris:
Disciplines Pedagogia - Psicopedagogia
Ciéncies Polítiques i Sociologia
Ciéncies Socials

Elaboració del Pla bianual de Participació Ciutadana
-Ciutadania activa- (Escolar)
Análisi de la realitat social i escolar del municipi
Suport al programa de modernització municipal i pel Bon Govern,

Formació Professional de Grau Superior (FPGS)
Administratiu

Coneixement informàtic a nivell d'usuari.
Bon nivell de coneixement parlat de català per locució informàtica

Preparació i construcció d'expedients
Redacció de la documentació que forma part del expedients tant digital com a fisics
Seguiment del procediment administratiu pertinent, així com les tasques de soport a nivell administratiu
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Motivació i voluntat d'adquirir coneixements pràctics sobre el funcionament Ajuntament.
Especial interés en el coneixement del Dret Públic en general,
i del Dret Administratiu en particular.

Habilitats de treball en grup
Capacitat d'adaptació en multitareas

