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DECRET DE L'ALCALDIA
Identificació de l’expedient:
Contractació en pràctiques de joves beneficiaris amb formació del Programa de Garantia Juvenil
a Catalunya.
PG 2016/875
Fets :
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va publicar al DOGC número 7177, de 4
d’agost de 2016, les Bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar
la contractació en pràctiques de joves beneficiaris amb formació del programa de Garantia
Juvenil a Catalunya.
En data de 26 d’octubre de 2016 la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya notifica
a l’Ajuntament de Sils l’atorgament d’una subvenció de 55.000,00 € per a la realització de 5
contractes de treball en pràctiques.
El Servei d’Ocupació de Catalunya ha proporcionat la llista de les persones candidates per a
ocupar els llocs de treball previstos amb la deguda publicitat i l’Ajuntament de Sils ha fet
l’oportuna difusió a través del web municipal.
En data de 8 de novembre de 2016 l’Alcaldia va designar els membres que formarien part de la
mesa de selecció dels candidats i la convocatòria de la data per a la celebració del procés
selectiu complint els principis de capacitat, mèrit i publicitat.
Realizat el procés de selecció el passat dia 9 i 10 de novembre es proposa la contratacio del
personal que s’assenyala en les actes elaborades a l’efecte.
Fonaments de dret :
- 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 joves
beneficiaris amb formació del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
- 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 amb formació del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
- Article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Fent ús de les facultats que em confereix la legislació vigent es dicta la següent
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Primer.- Contractar les persones que seguidament es relacionen mitjançant contracte de treball
en pràctiques a temps complet amb un sou brut mensual de 1.050,00 € des del dia 15 de
novembre de 2016 fins al 14 de maig de 2017 ambdós inclosos:
Corral Bielsa, Yolanda
Iglesias Fugueras, Raquel
Ruíz Torres, Nerea
Sandoval Varela, Ligia Maria
Sucarrats Figueras, Aitor

Segon.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.
Tercer.- Publicar aquesta contractació al web municipal i al portal de la transparència.
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