
    

    

CONVOCATÒRIA CONTRACTACIÓ JOVES 
Generalitat de Catalunya – Departament de Treball i Afers Socials 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dijous, 27 de juliol de 2017 

SUBVENCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
JOVES EN CONTRACTE DE PRÀCTIQUES  
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies impulsa, a 
través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), una línia per 
a la contractació en pràctiques de joves dins el Programa de 
Garantia Juvenil a Catalunya. Aquests ajuts van destinats a la 
contractació en pràctiques de joves amb formació que tinguin 
entre 18 i 29 anys i que compleixin les condicions per ser 
beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil, per tal de 
prestar els seus serveis professionals a entitats durant 6 mesos 
a jornada completa. (DOGC núm. 7419 - 25.7.2017) 
 
Quines són les condicions que han de complir les 
persones contractades?  

 Les persones beneficiàries del Sistema Nacional de 
Garantia Juvenil han de tenir menys de 30 anys, estar 
inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades 
(DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i 
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.  

 No haver treballat en el dia natural anterior a la data de 
presentació de la sol·licitud. 

 No haver rebut accions educatives en el dia natural 
anterior a la data de presentació de la sol·licitud. 

 No haver rebut accions formatives en el dia natural 
anterior a la data de presentació de la sol·licitud. 

 Les persones joves que hagin participat al Programa a la 
convocatòria de l'exercici 2016 no podran participar a la 
convocatòria d'enguany. 

 
Quines condicions han de complir les entitats?  
El nombre de contractes de treball en pràctiques 
subvencionables no pot ser superior a 4 ni superar el 50% de la 
plantilla mitjana dels 12 darrers mesos de l'entitat beneficiària, 
excepte quan es tracti d'una entitat que hagi tingut una plantilla 
mitjana de fins a una persona contractada, que podrà tenir com 
a màxim un contracte subvencionat. 

 
Com hem de presentar les sol·licituds?  

 La sol·licitud i la documentació annexa corresponent s'ha 
de presentar segons model normalitzat i seguint les 
indicacions que trobareu AQUÍ 

 El termini de presentació de sol·licituds està obert entre el 
26 de juliol i el 15 de setembre de 2017, aquest inclòs. 

 
 

Com es farà el pagament de la subvenció?  

• Cada contracte laboral en pràctiques està valorat en 
11.000 euros. El pagament es farà mitjançant 
bestreta del 100% i s'estableix com a garantia la 
retenció del 20% en el moment del pagament de la 
bestreta. La bestreta es pagarà un cop s'hagi 
presentat el certificat d'inici de les actuacions. El 20% 
restant retingut s’abonarà en el moment que es 
presenti correctament la justificació de la subvenció. 

 
IMPORTANT 

• Els ajuts s’atorgaran per estricte ordre de petició de la 
sol·licitud. 

• Les entitats han de cercar i seleccionar els/les joves 
que compleixen els requisits de la Garantia Juvenil, i 
un cop concedida la subvenció, contractar-los.  

• La persona contractada ha de prestar els serveis 
previstos al contracte sota la supervisió d'una 
persona tutora designada per l'entitat beneficiària. 

• El termini màxim per iniciar les actuacions objecte 
d'aquesta convocatòria és el 30 de novembre de 
2017 (inclòs), i la data màxima de finalització és el 30 
de maig de 2018 (inclòs). 

• És important destacar que les persones joves que 
hagin participat al Programa a la convocatòria de 
l'exercici 2016 no podran participar a la convocatòria 
d'enguany. 

• El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha posat 
una bústia de contacte a disposició de les entitats 
que tinguin algun 
dubte: areatransversalgj@gencat.cat 

 
NORMATIVA RELACIONADA 
Convocatòria 
 
RECORDEU QUE...  

 El període per presentar les sol·licituds és del 26 de juliol 
al 15 de setembre de 2017 (ambdós inclosos).  

 La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei 
integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:  
 
1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció 
2 - Seguiment del procés de la subvenció 
3 - Justificació de la subvenció 
 
Per a més informació, envieu un correu electrònic a: 
ateneus@ateneus.cat 

 

http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/inici/
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/inici/
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/que-es-garantia-juvenil/Requisits/
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/que-es-garantia-juvenil/Requisits/
https://goo.gl/X2vs92
mailto:areatransversalgj@gencat.cat?subject=Contractaci%C3%B3%20en%20pr%C3%A0ctiques%20de%20persones%20joves%20benefici%C3%A0ries%20de%20la%20Garantia%20Juvenil
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7419/1627304.pdf

