
 
 

 

Des de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries necessitem cobrir amb caràcter d’urgència una 

plaça d’ 

Agent d’ocupació i desenvolupament local per executar el pla 

de treball denominat: “Dinamització comercial i empresarial de 

Castelló d’Empúries i Empuriabrava” 

Funcions 

Execució del pla de treball denominat: 'Dinamització comercial i empresarial de Castelló 
d’Empúries i Empuriabrava', amb el disseny i implementació de propostes d’actuació de 
dinamització i consolidació del Comerç local, i foment de la participació activa i dinàmica del 
col·lectiu de comerciants i empresaris locals i la seva implicació en els projectes d’abast 
municipal. Les funcions s’articulen en els següents àmbits: 
 

• Millora de l’oferta comercial 

• Ordenació de l’espai comercial urbà 

• Consolidació del model associatiu 

• Sinergies Comerç cultura i turisme 

• Reforç vincle amb la població local 

• Promoció Comercial 

• Foment digitalització 

• Foment de l’emprenedoria i viabilitat de negocis nous 

• Professionalització del comerç 
 
Requisits 

✓ Estar en possessió d’una titulació universitària oficial de grau, o de llicenciatura o diplomatura 

✓ Imprescindible estar inscrit com a demandant d’ocupació al SOC 

✓ Imprescindible certificat C1 de Català 

✓ Imprescindible carnet de conduir 

✓ Coneixements ofimàtica 

✓ Coneixements en idiomes 

✓ Flexibilitat horària 

 

Experiència laboral desitjable  

Serveis prestats a l’Administració Pública en llocs de treball amb funcions iguals o similars a 

l'oferta laboral (AODL, tècnics de comerç, tècnics de promoció econòmica, tècnics 

d'emprenedoria, tècnics de desenvolupament local, tècnics de polítiques actives d'ocupació...). 

 



 
 

 

Coneixements desitjables  

Coneixement de l'entorn comercial i empresarial de Castelló d’Empúries i Empuriabrava. 

Coneixement de la gestió en l'àmbit de l'Administració Pública. 

Habilitats comunicatives i competència en treball en equip i en xarxa. 

 

Condicions laborals: 

Contracte laboral temporal d’un any prorrogable fins a un màxim de tres anys 

Jornada completa de 37,5h/setmana 

 

 

El procediment de selecció es farà mitjançant valoració de CV i entrevista el dia 23 /12/2021 

Interessats, presentar instància a la seu electrònica de l’Ajuntament de 

Castelló d’Empúries fins el 21/12/2021 

https://www.seu-e.cat/ca/web/castellodempuries/seu-electronica 

 

 

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en el marc dels Programes de 

suport al desenvolupament local 

https://www.seu-e.cat/ca/web/castellodempuries/seu-electronica

