
EDICTE 
 
Es fa pública l’ampliació del termini de presentació de sol·licituds per participar 
en el procés selectiu d’una plaça adscrita a l’àrea d’educació, cultura i joventut 
per a la contractació en pràctiques d’ una persones joves beneficiàries del 
programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2021, aprovada per decret de 
presidència núm. 382/21 de 12  de juliol de 2021. 
 
Atès que per decret de presidència núm.301/2001, de 10 de juny, el Consell 
Comarcal s’ha acollit a la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de 
subvencions destinades a la contractació en pràctiques de persones joves 
beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i s’han demanat 4 
contractacions. 
 
Atès que un cop el Servei d’Ocupació de Catalunya resolgui i atorgui al Consell 
Comarcal del Bages la subvenció per efectuar les quatre contractacions, el 
Consell Comarcal haurà de presentar les ofertes d'ocupació dels llocs de treball 
que necessita contractar a l'Oficina de Treball ubicada a Manresa. 
 
Atès que per decret de presidència núm. 307/2021 de 14 de juny de 2021, el 
Consell Comarcal va aprovar les Bases específiques reguladores del 
procediment de selecció per a la contractació en pràctiques de quatre persones 
joves beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2021. 
 
Atès que en data 9 de juliol de 2021, el SOC encara no ha resolt l’atorgament 
de la subvenció per a la contractació en pràctiques de persones joves 
beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2021 (Resolució 
TSF/1556/2021),  
 
Atès que a les esmentades Bases es preveia que les persones interessades en 
la plaça adscrita a l’àrea d’educació, cultura i joventut  podien presentar al 
Consell Comarcal la seva sol·licitud de participar en el procés fins el dia 10 de 
juliol de 2021, es considera convenient ampliar el termini fins a 10 de setembre.  
 
Atès que a les esmentades Bases es preveia que les persones interessades 
podien presentar al Consell Comarcal la seva sol·licitud de participar en el 
procés fins el dia 10 de juliol de 2021, es considera convenient ampliar el 
termini fins el dia 10 de setembre de 2021. 
 
Les persones interessades també poden adreçar-se directament a l’Oficina de 
Treball de Manresa per ser incloses en la llista de candidats/es i poder 
participar en el procés de selecció.   
 
Manresa,  
 

 

Eloi Hernàndez Mosella 
President del Consell Comarcal del Bages 
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