
 

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA  

Procediment: Gestió de personal
Tràmit: Aprovació Bases reguladores 
Òrgan: Alcaldia - presidència

1.- Antecedents de fet:  

1. Aquest Ajuntament va sol·licitar una subvenció del Programa de Garantia Juvenil –
Joves en pràctiques al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

2.  En data 2  d’octubre  de 2018 el  Servei  d’Ocupació  de Catalunya ens ha notificat
(9015/31369/2018) la resolució d’aprovació en que s’acorda:

“1.  Atorgar a l'entitat  Ajuntament de Navàs,  amb NIF P0814000F, una subvenció de
11.000 euros per a la realització d’/de 1 contracte/es en pràctiques.”

3. Aquesta alcaldia té la intenció de destinar aquest tècnic/a en pràctiques a serveis
financers per tal de donar suport en la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 i en
la preparació del pressupost pel 2019, entre altres tasques que se li puguin requerir. 

4. Segons les bases reguladores d’aquesta subvenció, la persona amb contracte en
pràctiques s’ha d’incorporar en data 31 d’octubre.

2.- Fonaments de dret  

- Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre.
- Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de
l'Estatut dels Treballadors.
- Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Personal al Servei de
les Entitats Locals, article 78.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i
del règim local de Catalunya.
- 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 de persones joves
beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya.

L'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de les
delegacions acordades per  l’Alcaldia,  mitjançant  Resolució  472/2015,  de 19 de juny,
publicat al BOP amb número de registre 022011015850, de data 30 de juny de 2011,
havent-se d’advocar a l’Alcaldia, per raó d’urgència, en els termes de l’article 10 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

En conseqüència de tot el que s'ha exposat, aquesta Alcaldia – Presidència HA RESOLT:  

RESOLC  

PRIMER. AVOCAR la competència delegada per aquesta Alcaldia a favor de la Junta de
Govern, per raó d’urgència, en els termes establerts a l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.



 

SEGON.  APROVAR les Bases que han de regir la selecció i posterior contractació en
règim de pràctiques d’un tècnic/a administratiu/va.

TERCER.  CONVOCAR el  Concurs  per  a  la  contractació  en  Règim  Laboral  d’un/a
tècnic/a administratiu/va.

QUART. PUBLICAR el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives:
- A la seu electrònica
- A la web de l’Ajuntament
- A les xarxes socials de l’Ajuntament i de l’Omple

CINQUÈ.  DETERMINAR que  el  termini  de presentació de sol·licituds serà de 5 dies
hàbils,  comptadors a partir de l’endemà de la seva publicació a la seu electrònica

Ho decreta i signa el Sr. Alcalde - President, Jaume Casals Ció, davant meu el secreta-
ria - interina que en dono fe, i s'inscriu en el llibre electrònic de resolucions de l’Alcal-
dia.

Navàs, datat i signat electrònicament al marge

L’alcalde – president Davant meu,
El secretaria – interina
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