
 

INFORME 
 

Identificació de l'expedient:  Proposar la contractació en pràctiques de 8 persones joves, 

mitjançant la subvenció atorgada per part del Servei Públic 

d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, d’import 

110.000,00 euros, destinada a incentivar la contractació en 

pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil 

de Catalunya, motivats per la Resolució TSF/1911/2016, d'1 d'agost 

(exp. 2016/JENP/SPOO/0223). 

 

Fets 

 

1. En data 4 d'agost de 2016 es va publicar al DOGC la Resolució TSF/1911/2016, d'1 d'agost, per 

la qual s'obria la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades a 

incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a 

Catalunya. Les bases de la convocatòria es troben recollides a l'Ordre TSF/213/2013, d'1 d'agost, 

també publicada al DOGC en data 4 d'agost de 2016. 

 

2. Les actuacions subvencionables consisteixen en la contractació, en la modalitat de contracte de 

treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada complerta, de persones beneficiàries 

del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades 

(DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. La quantia de les subvencions objecte 

d'aquesta convocatòria, d'acord amb l'Article 5 de la Resolució TSF/1911/2016, d'1 d'agost, és 

d'11.000,00 € per jove a contractar. 

 

3. El 13 de setembre de 2016 la Junta de Govern local de l’Ajuntament de Granollers va aprovar la 

sol·licitud d’una subvenció per import de 110.000,00 euros per la contractació en pràctiques, durant 

un període de 6 mesos, a jornada complerta, de 10 persones joves, beneficiàries del Sistema 

Nacional de Garantia Juvenil i inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al 

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Amb la finalitat de dur a terme aquestes contractacions, 

des de diferents Serveis Municipals es van dissenyar els següents 10 projectes, amb perfils i 

funcions diverses a desenvolupar per les persones joves contractades: 



 

 
 

4. En data 24 d’octubre de 2016, la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha resolt 

atorgar a l’Ajuntament de Granollers la totalitat de la subvenció sol·licitada, això és 110.000,00 

euros, per a la realització de 10 contractes de treball en pràctiques. 

 

5. La subvenció atorgada és elegible en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020, 

Nº CCI2014ES05M90P001, del Fons Social Europeu dins l’Objectiu Temàtic 8, l’Eix Prioritari 5, la 

Prioritat d’Inversió 8.2, la mesura 8.2.4.2 i la categoria d’intervenció 103 amb un cofinançament del 

91,89%. 

 

6. La Junta de Govern Local del dia 8 de novembre de 2016 ha acceptat la subvenció d’110.000 

euros que permetrà realitzar aquesta contractació i ha encarregat la realització del procés de 

selecció de les persones candidates a optar a aquests contractes a Granollers Mercat.  

 

7. Des de Granollers Mercat s’ha desenvolupat el procés de selecció de les persones joves a 

contractar, en col·laboració amb els serveis de Joventut i de Recursos Humans de l’Ajuntament de 

Granollers i seguint el procediment aprovat per la Junta de Govern. S’ha realitzat publicitat de les 

ofertes, segons els projectes definits anteriorment, en diverses webs municipals i en la seu 

electrònica i s’han fet arribar a l’Oficina de Treball de la Generalitat, per la vinculació de persones 

candidates i la comprovació del requisits d’accés. En total s’han rebut 57 candidatures de les quals 

36 persones complien els requisits establerts per el SOC per poder-se acollir a la contractació. 

Totes aquestes persones han estat convocades a entrevistes de selecció, que s’han realitzat entre 



 

el 8 i 9 de novembre i han estat baremades segons el barem aprovat per la Junta de Govern. El 

tribunal avaluador ha validat la llista de persones candidates ordenada segons la puntuació 

obtinguda i ha aixecat acta del procés de selecció, resultant les següents persones seleccionades:  

 

 
 

Finalment les places vinculades als projectes de medi ambient i serveis municipals i mobilitat (projectes 

6 i 8) han quedat desertes, donat que les persones seleccionades han rebutjat l’oferta, per estar 

interessades en d’altres feines, no havent més candidats que s’ajustessin als perfils sol·licitats.  

 

8. D'acord amb l'Article 4 de la Resolució TSF/1911/2016, d'1 d'agost, el termini màxim per iniciar 

les actuacions objecte d'aquesta convocatòria és el 15 de novembre de 2016, amb la qual cosa la 

data màxima de finalització és el 14 de maig de 2017. 

 

Fonaments de dret 

 

 El Decret d’Alcaldia 146/2012, de data 17 de febrer, així com les seves modificacions posteriors, 

de data 13 de març de 2012 (Decret d’Alcaldia 247/2012) i 26 de juny de 2014 (Decret 

d’Alcaldia 552/2014) adeqüen la contractació de personal laboral temporal de l'Ajuntament als 

criteris que fixa el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, preveient la concreció dels 

casos excepcionals, necessitats urgents, sectors prioritaris i serveis públics essencials. Així, en 

la modificació introduïda pel Decret d’Alcaldia 552/2014, en el seu punt primer, lletra c) punt 1, 

s’estableix la possibilitat de contractar temporalment personal laboral per ocupar places 

conjunturals no incloses a la plantilla de personal de l’ajuntament, per executar projectes 



 

municipals singulars vinculats a col·lectius específics de la ciutat, com per exemple el Pla de 

Xoc o el Plans d’ocupació. 

 

 L’article 20.2 de la Llei 48/2015, de 29 de octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 

l’any 2016 estableix, en la mateixa línia, que “Durante el año 2016 no se procederá a la 

contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de 

funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e 

inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se 

consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.” 

 

 L’article 84, i) de l'Estatut d’Autonomia de Catalunya, que estableix que els governs locals de 

Catalunya tenen competències pròpies sobre el foment de l'ocupació. 

 

 L’article 11.1 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei de l’Estatut dels treballadors. 

 

 RD 488/98, de 27 de març, pel qual es desplega l’article 11 de l’Estatut dels Treballadors en 

matèria de contractes formatius 

 

 Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents de reforma del mercat laboral 

 

Per tot això, 

 

Proposo 

 

Primer.-  Contractar amb data d’inici 14 de novembre de 2016 i data de finalització 13 de maig de 2017, 

en modalitat de contracte de pràctiques, durant 6 mesos, a jornada complerta i amb les categories i 

salaris que corresponen a la seva titulació i funcions a desenvolupar, a les següents 

persones:



 

 
 

 

 

Segon.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades i al Servei d’Ocupació de Catalunya. 

 

.  

 
 

Granollers, 10 de novembre de 2016 

 

 

La cap del Servei de Recursos Humans 

Montserrat Domènech Borrull 
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