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A J U N T A M E N T
DE PACS DEL PENEDÈS
NIF P-0815300-I

JORDI VIVES PUIG, Secretari - Interventor de l’Agrupació dels ajuntaments de Pacs
del Penedès i Les Cabanyes (Alt Penedès),
CERTIFICO :
Per la present, li comuniquem que l’Alcaldessa - Presidenta, ha dictat la resolució següent:

“DECRET D’ALCALDIA
PROGRAMA GARANTIA JUVENIL 2021




Vistes les següents resolucions del Departament de Treball, Assumptes Socials i Families,
Resolució TSF/1556/2021, d’11 de maig, per la qual 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 a
Catalunya (SOC – JENP)
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

Atès que es va presentar sol.licitud per un/a TÈCNIC/A DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I
DESENVOLUPAMENT LOCAL en el marc de la resolució referenciada.
Vista la resolució de data 29/07/21 del SOC en expedient SOC048/21/000366 per la que s’ha
concedit una subvenció de 11.000,00 euros per a la contractació d’1 persona jove en
pràctiques.
Segons la guia de prescripcions tècniques de la convocatòria d’enguany cal cercar i
seleccionar la persona destinatària de la contractació en pràctiques subvencionada de les
persones candidates facilitades per l’oficina de treball i/o les trobades per mitjans propis,
d’acord a les condicions exigides a la base 6 de l’Ordre referenciada i a la resolució de la
convocatòria. Per a la selecció de personal no es d’aplicació la normativa dels procediments
de selecció de personal d’aquestes entitats ja que el personal seleccionat no es considera
inclòs en les corresponents plantilles o relacions de llocs de treball. Tanmateix cal establir
uns criteris de selecció a l’efecte de garantir l’accés a l’ocupació pública en condicions
d’igualtat, mèrit i capacitat i garantint el principi de publicitat.
Atès l’exposat, HE RESOLT,
Av. Diputació, 1 i 3 Tels. 93 817 14 85 i 93 890 11 82, Fax. 93 817 07 37
08796 PACS DEL PENEDÈS (Barcelona)
e-mail: pacs@diba.cat - www.pacs.cat
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Primer.- Aprovar els criteris de selecció per a la contractació d’1 jove en pràctiques laborals,
beneficiari/ària del Programa Nacional de Garantia Juvenil, a l’Ajuntament de Pacs del
Penedès, en el marc de 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,
a) Experiència laboral relacionada amb el lloc de treball. Màxim 4 punts.
 Serveis prestats en l’administració local en llocs de treball amb funcions equivalents o
relacionades (0,20 punts per mes treballat).
 Serveis prestats al sector privat en llocs de treballs amb funcions equivalents o
relacionades (0,10 punts per mes treballat).
b) Cursos relacionats amb el lloc de treball (s’acreditarà mitjançant títols i certificats).
Màxim 3 punts
 Per cada curs a partir de 40 hores fins a 100 hores _______________0,50
 Per cada curs de més de 100 hores i fins a 200 hores ____________ 0,75
 Per cada curs de més de 200 hores ________________________ 1,00
c) Entrevista personal. Màxim 3 punts.
Els aspirants seran convocats per realitzar una entrevista personal. Es valorarà la seva
idoneïtat al lloc de treball així com la seva trajectòria professional i formativa. La no
assistència serà motiu d’exclusió del procés. El dia de l’entrevista caldrà presentar els
justificants acreditatius dels mèrits al.legats de conformitat amb el barem anterior sense que
es puguin valorar altres mèrits que es puguin aportar posteriorment.
Segon.- Publicar el present decret a la web municipal i al e-tauler municipal.
Tercer.- Sotmetre aquesta resolució a ratificació de la junta de govern local en la propera
sessió que celebri i donar-ne compte al Ple en la propera sessió que celebri.”

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat,
Signat electrònicament per qui s’indica.
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