
 

 
NA MERCÈ GOBARTT VÁZQUEZ SECRETÀRIA-INTERVENTORA DE 
L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC  
 
CERTIFICO: 
 
Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac en sessió ordinària 
celebrada el 05 de març de 2018, entre d’altres, aprovà, per unanimitat dels assistents, 
el següent: 
 
“””’’’’’’’’’’’’’’ 
 
10.2. EXP. 660/2017 i 441/2018. Acord Aprovació convocatòria pública d’ocupació 
(PO) en el marc del programa formatiu – ocupacional “Fent Camins 2018” 

 
Antecedents 
 
1. L’Àrea de Joventut promociona la formació i l’ocupació dels i les joves a través del 

programa formatiu – ocupacional “Fent Camins”. 
 
2. El programa formatiu – ocupacional “Fent Camins” neix de les necessitats juvenils 

detectades en el municipi, presents a la Diagnosi del Pla Local de Joventut de 
Caldes d’Estrac 2014-2017, prorrogat l’any 2018 per acord de la Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac en data 23 de gener de 2018 per tal de 
poder desenvolupar una acurada avaluació del mateix i una nova Anàlisi de la 
Realitat Juvenil de cara al Pla Local de Joventut 2019-2022. 
 

3. El programa formatiu – ocupacional “Fent Camins” persegueix l’objectiu primordial 
d’oferir recursos formatius i d’aprenentatge als i les joves en situació d’inactivitat, 
sobretot a aquell sector juvenil amb més altres dificultats d’inserció, degut a una 
baixa qualificació acadèmica, estudis inacabats i/o situació de vulnerabilitat social. 

 
4. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, en data 24 d’abril de 

2017, va aprovar entre d’altres, el programa formatiu – ocupacional “Fent Camins” 
per al bienni 2017 2018, duent a terme una reserva de despesa, per import total de 
22.055,73€ per a cada anualitat del Programa complementari de foment de 
l’ocupació local 2017-2018 del Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019, atorgat 
per la Diputació de Barcelona, en la Junta de Govern de data 23 de febrer de 2017. 

 
5. Així mateix, es va aprovar una reserva de despesa, per import de 2.500,00€, per a 

cobrir les necessitats de material divers per al correcte desenvolupament del 
programa i de manteniment/arranjament del Parc de Can Muntanyà. Les depeses 
que se’n puguin derivar seran aplicades a la partida pressupostària 21.150.22715 
“Parc Muntanyà” del pressupost vigent. 
 

6. El programa formatiu – ocupacional “Fent Camins” desenvolupa accions d’inserció 
laboral real amb les joves participants. 

 
7. Dins el Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 del Pla 

de Xarxa de Governs Locals 2016-2019, amb l’objectiu de contribuir al foment de 
l’ocupació local de forma integral, es plantegen dues línies de suport diferenciades: 

a. Línia de suport a l’ocupació local (línia 1): 

• Modalitat de suport als plans locals d’ocupació 

• Modalitat de suport a la formació 



 

• Modalitat d’ajuts a la contractació laboral 
b. Línia de dinamització econòmica dels petits municipis (línia 2) 

 
8. La modalitat de suport als plans locals d’ocupació, dins la Línia 1 de suport a 

l’ocupació local, té per finalitat la contractació laboral i/o nomenament interí de 
persones aturades o desocupades, tot contribuint al desplegament de polítiques 
actives d’ocupació. La modalitat de suport millora l’ocupabilitat de les persones 
aturades a través del desenvolupament d’una activitat laboral en el sector públic, 
afavoreix la contractació de determinats col·lectius en risc d’exclusió i permet cobrir 
necessitats dels ens locals pel que fa a la prestació del serveis públics. 

 
9. La despesa elegible en aquesta modalitat de suport es refereixen a despeses de 

personal corresponents al Capítol 1 del pressupost municipal. Es tracta de 
despeses derivades de la contractació de personal laboral, en qualsevol de les 
seves modalitats, i/o del nomenament interí de persones aturades. 

 
10. S’ha dut a terme, des de l’Àrea de Joventut, un estudi de costos laborals per a la 

contractació temporal, a través de Pla Local d’Ocupació, associat a la subvenció 
esmentada, dels professionals que tot seguit s’especifiquen: 

a. Mestre/a de Taller – Cap de Brigada Jove: 

• Categoria Professional: categoria d’Oficial de 1ª. 

• Titulació mínima: Cicle Formatiu de Grau Superior en 
Integració Social o en Gestió i Organització de recursos 
naturals i paisatgístics i/o Batxillerat. 

• Valorable formació superior – Grau en Enginyeria Agrònoma 

• Durada del contracte: 6 mesos, del 15 d’abril al 15 de 
desembre de 2018 

• Jornada laboral: 25 hores setmanals. 

• Costos laborals (inclosa la Seguretat Social a càrrec de 
l’empresa): 13.974,73€. 

b. 2 Peons de jardineria: 

• Categoria Professional: peó de brigada (categoria E) 

• Educació Secundària Obligatòria o Certificat d’escolaritat. 

• Edat: de 16 a 25 anys 

• Durada del contracte: 6 mesos, del 15 d’abril al 15 de 
desembre de 2018 

• Jornada laboral: 20 hores setmanals. 

• Costos laborals (inclosa la Seguretat Social a càrrec de 
l’empresa): 3.671,05€ cada jove. 

c. Costos totals de la contractació laboral per al programa formatiu 
ocupacional “Fent Camins 2018” a imputar a la subvenció de 
Diputació de Barcelona, en la modalitat A (suport als plans locals 
d’ocupació) de la línia 1 de suport: 21.316,83€ 

 
Legislació aplicable 
 
Legislació aplicable  
 
A l’empara d’allò que disposa l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa d’aquest Ajuntament mitjançant 



 

Decret núm.30 de data 27 de gener de 2016.   
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la convocatòria pública d’ocupació, en el marc del Programa Formatiu 
– Ocupacional “Fent Camins 2018”. 
 
Segon.- Convocar, amb caràcter urgent, un procés de selecció abreujat per a disposar 
del personal necessari abans esmentat. 
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública aquesta convocatòria mitjançant un anunci al 
web municipal i seu electrònica que ha de dir el següent: 
 

 
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac precisa, amb caràcter d’urgència, del 
personal següent, en el marc del programa formatiu – ocupacional “Fent 
Camins 2018” – Brigada Jove: 
 
- un/a Cap de Brigada Jove - Mestre/a de Taller, especialitat en Jardineria 

• Requisits: 
o Estar inscrit/a al SOC com a demandant d’ocupació 
o Titulació mínima: Batxillerat o CFGS en l’àmbit social, 

educatiu o les ciències mediambientals i/o Batxillerat. 
o Experiència demostrable en atenció a joves. 
o Experiència demostrable en jardineria, paisatgística, 

horticultura. 
• Duració del contracte: 6 mesos a 25 hores setmanals (del 15 d’abril 

de 2018 al 15 de desembre de 2018) 
 
- dos peons de Jardineria: 

• Requisits: 
o Estar inscrit/a al SOC com a demandant d’ocupació 
o Titulació mínima: ESO o certificat d’escolaritat 
o Valorable experiència en jardineria. 
o Edat: de 16 a 25 anys 

• Duració del contracte: 6 mesos a 20 hores setmanals (del 15 d’abril 
de 2018 al 15 de desembre de 2018) 

 
Els interessats/des podran presentar fins el dia 23 de març de 2018 a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana: 
 
▪ Currículum vitae detallat on constin els mèrits que es valoren, tant 

d’estudis com d’experiència professional 
▪ Fotocòpia del DNI 
▪ Documentació acreditativa de la titulació acadèmica. 
▪ Full d’inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a 

Demandant d’Ocupació (DONO) 
▪ Informe de vida laboral 
 

 
 
Quart.- Consignar pressupostàriament la despesa relativa a la contractació del personal 
abans esmentat, d’acord amb la subvenció rebuda per part de la Diputació de Barcelona, 
del Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social. 



 

 
Cinquè.- Notificar aquest acord, a les parts interessades, Direcció General de Joventut, 
Oficina de Pla Jove i a l’Àrea de Secretaria - Intervenció de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac. 
 
Sisè.- Facultar l’Alcaldia per signar tota aquella documentació que sigui necessària. 
 
Tanmateix, la Junta de Govern Local, amb superior criteri, acordarà el que consideri 
més adient.  
 
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

I perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin lliuro aquesta certificació 
d’ordre i amb el vistiplau de la Sra. Alcaldessa, amb les reserves i salvetats de l’article 
206 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.  
 
Caldes d’Estrac, el 06 de març de 2018. 
 
 
         
 
        Vist-i-plau, 
Mercè Gobartt Vázquez     Rosa Pou Baró 

 
 
La Secretària-Interventora     L’Alcaldessa-Presidenta 
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