DECRET 228/2016
“Vist que en data 4 d’agost de 2016 es va publicar al DOGC número 7177 l’Ordre
TSF/213/2016, d’1 d’agost, 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.
Vist que en el mateix DOGC es va publicar la Resolució TSF/1911/2016, d’1 d’agost, per
la qual s’obre 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.
Vist que d’acord als criteris de distribució del nombre de contractes a subvencionar per
tipologia d’entitat i nombre de persones joves aturades del territori, el Consell Comarcal del Baix
Llobregat podia sol·licitar un màxim de 20 contractes, segons la taula que consta a continuació, i
que en data 15 de setembre de 2016 es va presentar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
la sol·licitud de subvenció per un import total de 209.000,00 euros per a la contractació de 19
persones, sent l’import de subvenció per a cada contracte de treball aprovat d’11.000,00 euros.

Servei/Departament/Àrea
Promoció agrícola i forestal.
Consorci de la colònia Güell
Igualtat de Gènere i Polítiques
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Servei socials
Desenvolupament Estratègic
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Intervenció
Secretaria
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Gerència i Presidència
Serveis Tècnics
Mobilitat
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Titulació universitària
Formació professional
Formació professional
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Atès que en data 27 d’octubre de 2016 el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha
notificat al Consell Comarcal del Baix Llobregat la resolució d’atorgament de la subvenció per un
import total de 209.000,00 euros per a la contractació de 19 persones.
Vist l’informe del Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic signat el dia 27
d’octubre, amb diligència d’aprovació de la Gerència, en el que es posa de manifest que els
beneficiaris han d’estar contractats, segons normativa, abans del proper dia 15 de novembre, pel
que resulta urgent iniciar els tràmits per a la contractació.
Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc conferides

HE RESOLT
PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per un
import total de 209.000,00 euros per a la contractació de 19 persones en el marc de les
subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, regulada per l’Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost i
d’acord a la Resolució TSF/1911/2016, d’1 d’agost que obre la convocatòria per a l’any 2016.
SEGON.- Habilitar les partides pressupostàries corresponents, tenint en compte que d’acord al
que marca l’Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost s’ha de permetre la pista d’auditoria i per tant cal
comptabilitzar les despeses amb codis comptables específics del programa Contractació de
Joves en pràctiques (JENP).
TERCER.- Aprovar l’inici del procés de contractació de les 19 persones, d’acord a les pautes
que marca l’Ordre TSF/213/2016.
QUART.- Notificar el present decret al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, pel seu
coneixement i efectes.
CINQUÈ.- Donar compte del present Decret en la propoera sessió plenària que se celebri”
Ho mana i ho signa l’Il.lm. Sr. Josep Perpinyà i Palau, President del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, a Sant Feliu de Llobregat a 27 d’octubre de 2016.

