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Servei Públic d'Ocupació de Catalunya  
 
 

 
 

Identificació de l’expedient 
Expedient número 501/2018 relatiu a la inscripció dels joves menors d’edat sense referents 
tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA) al Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya (SOC). 
     
 
Fets 
 
1. El 27 de juny de 20XX, es reuneix la Taula d’atenció integral dels menors d’edat estrangers sense 

referent (d’ara endavant, la Taula) i s’acorda demanar un informe sobre la situació dels menors 

a la DGAIA (annex 1).  

 
2. El 5 de setembre de 20XX es presenta a la Taula l’informe elaborat per la DGAIA (annex 2), en 

el qual es constata el següent: 

 
a) Augment significatiu de joves no acompanyats a Catalunya en els darrers dos anys.  

b) La mitjana d’edat d’aquests joves és de 15 a 17 anys (95%).  

c) La majoria d’aquests  joves no encaixen en el pla d’estudis que els pertoca per edat 

(ESO). 

d) La preferència dels joves és la incorporació al mercat laboral per davant de la formació. 

e) Aquest col·lectiu de joves és adient inscriure’l en el sistema de Garantia Juvenil per 

millorar la seva ocupabilitat, mitjançant programes mixtos de treball i  formació i 

orientació laboral. 

f) Aquests joves no disposen de NIE però sí de permís de residència des del moment que 

passen a ser tutelats per la DGAIA.  

g) El NIE és el document imprescindible per fer la inscripció al Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya i al sistema de Garantia Juvenil, segons la normativa vigent.  

 
3. El 25 de setembre de 20XX, la Taula presenta l’informe a la Direcció General del SOC perquè 

valori i estudiï la manera de poder fer la inscripció d’aquests joves. 

 
4. El 10 d’octubre de 20XX,  el SOC sol·licita informe jurídic al Departament de Drets Socials  per 

analitzar els procediments jurídics i administratius i el procediment legal de la inscripció dels 

joves tutelats, que encara no disposen de NIE, en el SOC i en el sistema de Garantia Juvenil.  

 
5. El 30 d’octubre de 20XX, el Departament de Drets Socials emet l’informe jurídic (annex 3), en el 

qual acredita el següent: 

 
a) Els joves amb permís de residència ja disposen internament d’un número de NIE que 

coincideix amb el número de permís de residència. 

b) El permís físic s’obté en pocs mesos. 

c) L’acreditació dels joves es pot fer mitjançant una altra documentació. 



 
Fonaments de dret 
 

1. L’article 22.2 de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei 

Públic d'Ocupació de Catalunya estableix que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya té 

personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa, econòmica, financera, i plena 

capacitat d’obrar en l’exercici de les funcions que té encomanades (articles 26 i 27 de la Llei 

esmentada).  

 
2. L’Ordre TAS/3698/2006, de 22 de novembre, regula la inscripció de treballadors estrangers 

no comunitaris als serveis públics d’ocupació i a les agències de col·locació.  

 
3. L’article 5 sobre l’interès superior de l’infant o l’adolescent de la Llei 14/2010,  de 27 de maig, 

dels drets i les oportunitats en la infància  i l’adolescència estableix que ha de ser el principi 

inspirador i fonamental  de les actuacions públiques  i el seu article 43  fa referència al suport 

a la integració social dels infants i adolescents immigrats. 

 
4. L’Acord de Govern/140/2017, de 10 d’octubre, crea la Taula d’atenció integral dels menors 

d’edat estrangers sense referent, que, en el seu punt 3d), estableix la manera sobre com 

promoure actuacions específiques per aconseguir l’emancipació i l’autonomia en la seva 

transició a la vida adulta. 

 
Resolució 
 
Per tant, 
 
Resolc: 
 
Autoritzar la inscripció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya dels joves tutelats per la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (menors no acompanyats) que no disposen de NIE, 
sempre que presentin la resolució d’autorització de residència temporal i/o el document que els 
acredita com a tutelats de la DGAIA i tinguin 16 anys o més complerts i vagin acompanyats del seu 
tutor o referent.  
 
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada 
davant el conseller de Benestar Social i Família, en el termini d'un mes a comptar des de l’endemà 
de la recepció de la notificació d'aquesta resolució, d’acord amb el que disposen l’article 77 de la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques; 
 
O bé, 
 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el 
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació d'aquesta resolució, 
d’acord amb el que estableixen els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de de qualsevol altre recurs que es 
consideri procedent. 
 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=724869&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=724869&language=ca_ES


Barcelona, 16 de novembre  de 20XX 
 
La directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya  
 
(signatura tradicional / signatura electrònica) 
 
Martina Martí Martí  
 
 
 
 


