
 

 

 

 

PERFIL 2C RESPONSABLE TÈCNIC D’EMANCIPACIÓ A LES TERRES DE L’EBRE 

o Entitat: Agència Catalana de la Joventut  
o Lloc de treball: Coordinació Territorial a les Terres de l’Ebre (Plaça Gerard Vergés, 1) 
o Categoria laboral: 2C Responsable tècnic  
o Àrea Programes i Polítiques de Joventut 
 
FUNCIONS 

• Disseny, desenvolupament i seguiment de programes d’Emancipació de la Coordinació 
Territorial a les Terres de l’Ebre de la Direcció General de Joventut i l’Agència Catalana 
de la Joventut. 

• Suport Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil a les Terres de l’Ebre i disseny i gestió de 
la cartera de serveis i acompanyament amb el desplegament del Catàleg. 

• Seguiment de les fitxes del Contracte Programa relacionades amb la XNEJ i amb 
l’emancipació juvenil. 

• Disseny, implementació, gestió econòmica i seguiment dels projectes propis de la 
Coordinació Territorial a les Terres de l’Ebre, especialment de l’àmbit d’emancipació. 

• Coordinació amb altres unitats de la DGJ/ACJ, amb altres Departaments de la 
Generalitat o altres administracions públiques i amb entitats que actuen en l’àmbit de 
l’emancipació juvenil a les Terres de l’Ebre.  

• Participació i representació tècnica de la DGJ/ACJ en comissions i grups de treball 
interdepartamentals i interinstitucionals en l’àmbit de l’emancipació juvenil.  

• Assessorament i suport a professionals de joventut en l’àmbit d’emancipació per a 
joves.  

• Disseny de formació, docència i elaboració d’eines i materials en matèria 
d’Emancipació.  

• Difusió i comunicació dels recursos existents en la matèria d’Emancipació, adreçats a la 
població jove i als professionals de joventut. 

• Suport en el disseny i el desenvolupament de projectes o actuacions de l’equip de 
Programes de Joventut de l’ACJ. 

 
PERFIL 

Requisits mínims per accedir a la plaça:  
(aportar les certificacions corresponents)  

o Titulació superior vinculada a les ciències socials (Diplomatura o Grau).  
o Català nivell C (o equivalent).  
 

 



 

 
Es valorarà:  
 
Estudis: 

o Idiomes - Anglès (nivell intermedi).  
 
Coneixements i experiència:  
 

o Formació i/o experiència laboral en l’àmbit de les polítiques de joventut.  
o Experiència laboral i/o formació complementària en els àmbits d’emancipació 
o Coneixements entorn els programes, recursos i institucions existents en l’àmbit de les 

polítiques de joventut, especialment en matèria de programes d’emancipació.  
o Coneixements en disseny, gestió i seguiment de programes i serveis.  
o Ofimàtica a nivell usuari i especialment Word, Excel i Powerpoint a nivell mig - avançat.  

 
Aptituds, habilitats i altres competències professionals : 
 

o Autonomia, proactivitat, iniciativa i responsabilitat.  
o Capacitat de redacció d’informes.  
o Persona organitzada, metòdica i ordenada.  
o Capacitat de treball en equip i en transversalitat.  
o Assertivitat, empatia i compromís social  

 
Altres:  

o Carnet de conduir 


