Expedient núm.: 2903/2021
Assumpte: Aprovació bases programa joves en pràctiques convocatòria 2021

Identificació de l’expedient
Expedient núm. 2903/2021, relatiu a l’aprovació de les bases i la convocatòria del procés
selectiu per a la contractació subvencionada a incentivar la contractació en pràctiques de
persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, convocatòria
2021.
Antecedents

Tercer. Les persones beneficiàries són joves de 16 a 29 anys en possessió d’un títol
universitari o de formació professional de grau mig o superior, o títol oficialment reconeguts
com equivalents, o d’un certificat de professionalitat que els habilitin per a l’exercici
professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball
en pràctiques.
Quart. El Servei d’Orientació té com un dels objectius promoure la formació i la millora de
l’ocupabilitat de la població de Badia del Vallès. Aquesta subvenció permet, a diferència
d’altres convocatòries, arribar a un col·lectiu habitualment oblidat que són els joves
qualificats que necessiten un impuls en el seu procés d’inserció laboral.
Cinquè. Atesa la dada d’atur registrada a gener 2021, que contempla 259 persones menors
de 30 anys a l’atur a Badia del Vallès, i que està recollida a l’annex “Dades d’atur jove
registrat per municipi i comarca”, i atès l’article 10.c) de la Resolució TSF/1556/2021, d’11 de
maig, a Badia del Vallès pertoquen 5 contractes en pràctiques. La quantitat total
subvencionada pel SOC serà de 11.000 euros per cada contractació.
Sisè. L’Ajuntament de Badia del Vallès va presentar el passat 10 de juny de 2021 la
sol·licitud al SOC per a la contractació de cinc joves en pràctiques remunerades per un
període de sis mesos i a temps complert beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a
Catalunya.
Setè. Segons la normativa, les accions subvencionables que preveu aquesta Resolució
s’han d’iniciar a partir de l’1 de juliol de 2021 i de finalitzar com a màxim el 29 de març de
2022, aquest inclòs, per tant el termini màxim per iniciar els contractes de treball
subvencionats és el 30 de setembre de 2021.
Vuitè. A banda del procés de preselecció que fa el SOC descrit en la normativa de la
convocatòria, d’entre les candidatures rebudes és necessari realitzar una selecció per part
de l’Ajuntament atès que per norma general hi ha més persones candidates que llocs de
treball. Per a aquesta selecció no serà d’aplicació la normativa dels procediments de
selecció de persones d’aquestes entitats ja que el personal seleccionat no es considera
inclòs en les corresponents plantilles o relacions de lloc de treball i, per tant, no correspon a
una oferta pública d’ocupació prèvia. És per aquesta raó, que l’Ajuntament de Badia del
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Segon. L’ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, aprova les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones
joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Número: 2021-1039 Data: 29/07/2021

Primer. La Resolució TSF/1556/2021, d’11 de maig, obre la convocatòria per a l’any 2021,
per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de
persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC-JENP).
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RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Vallès considera necessari establir unes bases amb un procediment de selecció àgil i
abreujat per aquesta convocatòria però que garanteixi els requisits constitucionals d’accés a
l’ocupació pública en condicions d’igualtat, mèrit i capacitat i garantint el principi de publicitat.
Novè. No obstant això, i atès que a data d’avui no s’ha rebut la resolució del SOC ni sabem
quin termini restarà des de la mateixa fins a la data màxima de contractació, es determina
des de l’Ajuntament l’avançament de l’aprovació de les bases de selecció, condicionada a la
resolució favorable de l’atorgació de la subvenció per part del SOC, per tal de poder realitzar
un procés de selecció amb les màximes garanties.
Desè. Vist l’informe de la tècnica de Recursos Humans,
Legislació aplicable

2. La Resolució TSF/1556/2021, d’11 de maig, per la que s’obre la convocatòria, per a l’any
2021, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en
pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil en Catalunya
(SOC-JENP) (ref. BDNS 565045)
3. L’article 11.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
4. El Reial Decret 488/1998, de 27 de març, pel que es desenvolupa l’article 11 de l’Estatut
dels Treballadors en matèria de contractes formatius.

De conformitat amb l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, i atesa la delegació a favor de la Junta de Govern Local aprovada per
Resolució d’Alcaldia 2020-0945 de data 25 de setembre de 2020, publicada al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de data 9 d’octubre de 2020,
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5. La Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la forma del mercat laboral.
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1. L’ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones
joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Primer. Avocar-me per aquest acte, la competència delegada a la Junta de Govern Local,
atorgada per l’art1.d del Decret d’Alcaldia 2020-0945, de data 25 de setembre de 2020,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 9 d’octubre de 2020, de conformitat amb el
que es disposa als articles 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim Jurídic del Sector
Públic i 116 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat pel Reial Decret 2868/1986, de 28 de novembre, consistent en l’aprovació
de les bases de selecció de de personal.
Segon. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria del procés de selecció per dur a
terme la contractació subvencionada destinada a incentivar la contractació en pràctiques de
persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, convocatòria
2021.
Tercer. Publicar el text íntegre de les bases al tauler d’edictes electrònic i a la pàgina web
de la Corporació Municipal.
Badia del Vallès, document signat electrònicament al marge per l’Alcaldessa de l’Ajuntament
de Badia del Vallès, Sra. Eva Menor Cantador
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