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CRITERIS REGULADORS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ EN EL MARC DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A INCENTIVAR LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES 
DE JOVES BENEFICIARIS DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA

1.- OBJECTE:

1.1 Els elevats percentatges de persones joves aturades que estan en situació d’atur, tot i 
haver obtingut formació reglada o laboral que l'habilita per accedir al mercat de 
treball, constitueixen una preocupació social àmpliament compartida per la societat 
catalana i pel Govern de la Generalitat, que l'ha assumit com una de les prioritats de 
l’acció de govern.

1.2 Per tal de millorar les oportunitats de les persones joves aturades l’Ajuntament de 
Manlleu participa en diferents programes de Garantia Juvenil.

1.3 L’objecte de la subvenció atorgada a l’Ajuntament és la de fer un procés per seleccionar,
tres joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil amb titulació reglada amb la 
modalitat contractual de pràctiques, durant un període de sis mesos a jornada 
completa, amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat en els àmbits preferents 
següents:

 Esports
 Noves tecnologies
 Medi ambient
 Empresa i ocupació
 Educació
 Administració
 Serveis Socials
 Museu Industrial del Ter

1.4 Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter 
personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la 
tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent i, especialment, la Llei 
orgànica de protecció de dades.

Assumpte

Realització de bases específiques – Criteris reguladors
per a la selecció de 3 joves del Progama Joves en 
Pràctiques

F_TABLON_PUBLICACION
F_TABLON_RETIRADA

F_RESOLUCION



2.- REQUISITS DELS/DE LES ASPIRANTS:

Les persones aspirants hauran de reunir els requisits específics segons l’ordre TSF/115/2018
de 12 de juliol: 

Persones joves majors de 16 anys i menors de 30 anys.

Constar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya.

Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior 
o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els 
habilitin per a l’exercici professional.

Estat donat d’alta com a beneficiaris al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

3.- PROCÉS SELECTIU:

El procediment de selecció serà el de concurs oposició, d’acord amb el que estableix l’article 
61 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. El procés tindrà dues fases: la primera de 
realització de les proves i la segona de la valoració dels mèrits al·legats pels/per les
aspirants. 

1a FASE: CONTINGUT DE LES PROVES

Primera prova: Entrevista competencial. De caràcter obligatori i no eliminatori.

Consistirà en la realització d’una entrevista competencial, per tal de reconèixer el nivell 
d’adequació de les habilitats i les aptituds dels /de les aspirants. Es valorarà:

 Competència transversal (motivació, actitud, disposició a l’aprenentatge, flexibilitat, 
habilitats comunicatives)

 Competència tècnica del lloc de treball

L’entrevista es desenvoluparà mitjançant un anàlisi del currículum formatiu amb els 
candidats que formen part del procés de selecció. A les entrevistes hi ha de ser present 2 
tècnics del Servei Local d’Ocupació. La puntuació màxima d’aquesta prova serà de 12 punts.

2a FASE: VALORACIÓ DE MÈRITS
a) Títols acadèmics: per títols acadèmics que tinguin relació amb l’àmbit preferent 

relacionat amb el lloc de treball, fins a un màxim de 2 punts, segons l’escala següent:
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- Segona titulació de Cicle Formatiu de Grau Mig: 0,5 punts
- Titulació de Cicle Formatiu de Grau Superior: 1 punt
- Titulació de Màster : 1  punt
- Titulació de Grau universitari o equivalent: 2 punts

b) Formació:  per l’assistència a cursos relacionats amb les comeses assignades al lloc 
de treball, fins a un màxim de 1,5 punts, segons l’escala següent:

-Per cursos, jornades o sessions de durada igual o inferior a 10 hores i superior a 5 
hores, per cadascun 0’10 punts.
-Per cursos de durada igual o inferior a 20 hores i superior a 10 hores, per cadascun 
0’20 punts.
-Per cursos de durada igual o inferior a 40 hores i superior a 20 hores, per cadascun 
0’40 punts.
-Per cursos de durada igual o inferior a 75 hores i superior a 40 hores, per cadascun 
0’60 punts.
-Per cursos de durada superior a 75 hores, per cadascun 0’80 punts.

Quant els certificats d’assistència acreditin alhora l’aprofitament en el curs realitzat –
sempre i quant el curs tingui una durada superior a 10 hores-, s’incrementarà 0’20 
punts la puntuació obtinguda per cada curs.

c) Certificació ACTIC: per l’acreditació del certificat d’acreditació de competències en 
tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), fins a un màxim de 0,5 punts, 
segons l’escala següent:

- Certificat de nivell bàsic ACTIC: 0’25 punts
- Certificat de nivell mitjà ACTIC: 0’50 punts
- Certificat de nivell avançat ACTIC: 0’75 punts

4. DIFUSIÓ I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 

Les sol·licituds d’admissió en el procés selectiu –acompanyades dels requisits a acreditar, 
d’un currículum vitae i dels mèrits a valorar- es podran presentar presencialment a l’Oficina 
de Promoció Econòmica de Manlleu durant els deu dies naturals següents a comptar des de 
la publicació del corresponent anunci de publicació de la convocatòria en el tauler electrònic 
municipal d’anuncis.

OFICINA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE MANLLEU
Edifici Can Puget
Plaça Dalt Vila, 1 (planta baixa)



Tel. 93 851 50 22
Horari: De dilluns a divendres laborables de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia.

La difusió es farà al tauler d’anuncis del Servei Local d’Ocupació, i s’informarà a les persones 
susceptibles de complir amb els requisits de la convocatòria i que estan registrades a la 
Borsa de Treball de l’Oficina de Promoció Econòmica.

5.- CALENDARI  PREVIST DEL PROCÉS DE SELECCIÓ:

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es convocarà a les persones 
aspirants per a la primera prova de l’entrevista competencial, i seguidament es portarà a 
terme la fase de valoració de mèrits.

Es publicarà els resultats finals del procés selectiu al tauler d’anuncis de l’OPE i es 
comunicarà a les persones aspirants.

L’inici dels contractes de pràctiques serà abans del dia 31 d’ octubre de 2018 i per un termini 
de 6 mesos.

6.- PERSONES ENCARREGADES DE LA SELECCIÓ: 

La selecció es durà a terme per part del/de les tècnic/ques del Servei Local d’Ocupació de 
l’OPE que en aplicació dels criteris abans esmentats, hauran de proposar les persones 
seleccionades entre les persones que s’han presentat al procés selectiu, tenint en compte els 
llocs de treball i la formació objecte del programa, com a candidats per a cada projecte.

Un cop feta aquesta selecció l’Ajuntament haurà de comunicar a l’Oficina de Treball les 
persones seleccionades per a la comprovació de la seva inscripció com a DONO i la resta de 
requisits del programa. 

Un cop confirmada la validesa de les persones seleccionades, s’incorporaran a les respectives 
àrees de treball.

7.- DURADA DEL CONTRACTE I PERÍODE DE PROVA:

La durada del contracte serà de 6 mesos, d’acord amb el que estableix aquesta convocatòria.

La persona aspirant contractada temporalment tindrà un període de prova que estarà en 
funció del nivell de formació acreditat i d’allò previst en l’Acord de condicions de treball del 
empleats de l’Ajuntament de Manlleu, sempre que la durada de la contractació sigui igual o 
superior al doble del període de prova previst, en cas contrari el període de prova es reduirà 
a la meitat. Durant el període de prova la personal contractada tindrà assignat un/a tutor/a. 

Durant aquest període el tutor o la tutora n’emetrà l’informe, en el qual haurà de fer constar 
expressament si l’empleat públic ha superat o no el període o fase de prova, el qual es donarà 
a conèixer a la persona interessada, que hi podrà fer les al·legacions que consideri oportunes, 
en el termini màxim de 10 dies d’audiència que li atorgarà la corresponent resolució de 
l’Alcaldia o Regidoria delegada. Tota aquesta documentació s'inclourà en el seu expedient 
personal. 
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Transcorregut aquest termini, en el cas que l’informe del tutor/a sigui de no superació d’aquest 
període o fase, l’Alcaldia o regidoria delegada ha de resoldre, de forma motivada, la qual cosa 
donarà lloc a  la desestimació del contracte laboral i a la pèrdua de qualsevol dret que li pugui 
correspondre en virtut del procés selectiu.

8.- RECURSOS:

Contra la convocatòria i aquests criteris, les persones interessades poden interposar,  
potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la 
seva publicació o notificació, davant l’Alcaldia, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, o bé directament recurs contenciós 
administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació tauler 
d’edicte electrònic de l’Ajuntament de Manlleu, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat 
contenciós administratiu de Barcelona, en els termes regulats en la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas que es formuli recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar el recurs 
contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o es produeixi la desestimació 
presumpta del recurs interposat.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal qualificador, si aquests 
últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la 
impossibilitat de continuar la convocatòria o produeixen indefensió o perjudici irreparable a 
drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar, en el termini d'un 
mes a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant 
l’Alcaldia, d'acord amb l'article 121 de la Llei 39/2015, esmentada.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa dels seus interessos.



ANNEX II: CURRICULUM VITAE

Europass

currículum vitae

Informació personal      

Adjunteu una fotografia. 

Cognom(s) / Nom(s
Cognom(s)  Nom(s)

Adreça(es) Número, adreça, codi postal, localitat, país

Telèfon(s) Mòbil: 

Fax(os)

Correu(s) electrònic(s)

Data de naixement

Nacionalitat(s)

Sexe

Treball desitjat /
camp professional

Experiència laboral

Dates Ressenyes separades de cada lloc de treball rellevant, començant per el més 
recent. 

Lloc o càrrec ocupats

Tasques i responsabilitats 
principals

Nom i adreça del empresari

Tipus d’empresa o sector

Educació / formació
rebuda

Dates Ressenyes separades de cada curs realitzat, començant per el més recent. 

Títol obtingut

Principals matèries o capacitats 
professionals apreses

Nom i tipus de centre on ha 
impartit l’ensenyança

Nivell assolit en una classificació 
nacional o internacional

Pàgina 1 – Currículum vitae de
Cognom(s) Nom(s)
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Capacitats i competències 
personals

Llengua(es) materna(es) Indiqueu la llengua materna (si té més d’una llengua materna, indiqueu 
cadascuna)

Altre(s) idioma(es)

Idioma

Idioma

(*) Nivell del Marc Europeu Comú de Referència (MECR)
Capacitats i competències

socials
Descriviu tals competències i indiqueu on les va obtenir. 

Capacitats i competències 
organitzatives

Descriviu tals competències i indiqueu on les va obtenir

Capacitats i competències 
tècniques

Descriviu tals competències i indiqueu on les va obtenir. 

Capacitats i competències 
informàtiques

Descriviu tals competències i indiqueu on les va obtenir

Capacitats i competències 
artístiques

Descriviu tals competències i indiqueu on les va obtenir 

Altres capacitats i competències Descriviu tals competències i indiqueu on les va obtenir. 

Permís(os)de conduir Descriviu tals competències i indiqueu on les va obtenir. 

Informació  addicional

Annexos

Pàgina 2 – Currículum vitae de
Cognom(s)  Nom(s)
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