Consell Comarcal del Pallars Sobirà

CCAE 84

P7500010I

Camí de la cabanera, 1
Sort

25560

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà és una administració pública local constituïda, a fi de donar compliment al
mandat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que atribueix a la comarca el caràcter de peça necessària en
l’organització territorial catalana, juntament amb el municipi. La seva norma bàsica de regulació és el Text refós de
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya (Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) i compte ja amb el
reconeixement institucional específic mitjançant d'ençà de la Llei 2/1983, de 9 de març, d’alta muntanya.
Correspon al Consell Comarcal l'exercici de les competències que es descriuen a l'article 25 del Text Refós de la
Llei d'Organització Comarcal. També les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i
coordinació dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28. Les que li atribueixin les lleis del Parlament.
L'atribució de competències per lleis sectorials s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sense
perjudici de l'atribució directa de competències als ajuntaments dels municipis que compleixin els requisits mínims
de població, capacitat econòmica o capacitat de gestió, d'acord amb els criteris objectius que estableixin les
mateixes lleis sectorials. Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la
diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les organitzacions
associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La cartera de serveis del Consell Comarcal del Pallars Sobirà s'adreça a la ciutadania i als ens locals de la
comarca i abarca serveis en diversos àmbits com són els Serveis socials, Consum, Normalització lingüística, Medi
Ambient i Residus, Promoció econòmica, Dinamització ocupacional, Cultura, Joventut, Administració oberta i TIC,
Vies i obres, Habitatge, Turisme entre altres.

99.2

Auxiliar de suport a l'oficina de Turisme comarcal

300H

01/07/2019

Dilluns a dissabte de 10 a15h

■

Cura de continguts del sector turístic de la comarca del Pallars Sobirà per a la pàgina web, xarxes socials, APP i
material imprès.
Suport en la redacció i traducció a anglès i francès del text del sector turístic que hi ha a la web.
Atendre visitants (a nivell presencial, telemàtic o telefònicament) i les tasques administratives que se’n derivin.
Control de visitants per a dades estadístiques de visitants a l’espai de l’oficina de turisme
Suport a la gestió i cessió de sales de l’equipament de l'Ofcina de Turisme
Suport a la dinamització en general de l’Oficina de turisme
Suport en l'assistència a fires i events de representació territorial de l'àmbit turístic

Turisme, Relacions Públiques, Ciències ambientals, Ciències de la comunicació

Coneixements, treball en equip, orientació al públic, iniciativa, idiomes, ofimàtica, etc.

Coneixement de llengües estrangeres (anglès preferentment)
Orientació al Públic
Ofimàtica bàsica i gestió de xarxes

■

Sort, 29 d'abril de 2019

■

■

2 – A EMPLENAR PEL CANDIDAT
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i Cognoms

DNI

Gènere

Adreça de la residència habitual

Municipi (comarca)

Telèfon

Comarca d’origen

Codi Postal

Correu electrònic

Estudis en curs (grau/ màster):

Universitat:

Nº Crèdits cursats:

Centre/ Facultat

PERFIL DEL CANDIDAT
Altres dades d’interès :
Experiència professional, altres estudis, idiomes, aptituds rellevants pel lloc de pràctiques, etc.

Motivació i interès en el lloc de pràctiques:
Espai per incloure les motivacions i l’interès personal en el lloc de pràctiques, així com treballar a un territori rural.

Ajuts al Pràcticum Odisseu
Formulari de sol·licitud d’oferta de pràctiques

Declaro que:
Estic informat/ada que la presentació d'aquesta sol·licitud implica l'acceptació de les bases i la cessió dades
descrita en aquest document.

Lloc i data:

L'informem que les seves dades estan sent objecte de tractament per part del PROGRAMA ODISSEU amb la finalitat de
gestionar la seva participació en el projecte Pràcticum Odisseu per a la innovació. La base jurídica del tractament es
pel consentiment de l’interessat. Aquesta gestió en ocasions por comportar la cessió de determinades dades facilitades a
terceres entitats de l’àmbit públic o privat, perquè la seva intervenció en el decurs del procés de gestió pot resultar necessària
perquè la resolució es faci de manera correcta, o perquè així ho estableix alguna norma amb rang de llei.
Les persones sol·licitants poden exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, limitació i, si escau, portabilitat o cancel·lació al
tractament de les seves dades dirigint-se per correu electrònic a info@odisseujove.cat.
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de
http://www.odisseujove.cat/wp-content/uploads/2016/11/AV%C3%8DS-LEGAL.pdf

Dades

a

la

nostra

pàgina

web:

Autoritzo a ODISSEU a cedir les meves dades a les universitat, en el marc de les quals es desenvolupa el projecte Pràcticum
Odisseu per a la innovació.

Si

No

Així mateix dono el consentiment per rebre
facilitades:

Si

informació relacionada amb el projecte, mitjançant les vies de comunicació

No

El programa ODISSEU i els Ajuts al Pràcticum ODISSEU estan impulsats per:

Amb la col·laboració dels Grups d’Acció Local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de joventut i les universitats catalanes.

Ajuts al Pràcticum Odisseu
Formulari de sol·licitud d’oferta de pràctiques

