ANUNCI
De conformitat amb les bases reguladores del procediment de selecció del personal
corresponent al programa d’ocupació de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, inclòs en el
Programa Complementari de Millora de l’Ocupabilitat 2019-2020, de la Diputació de
Barcelona, ha dictat la següent resolució:
“Expirat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió en el procés de selecció per proveir
un lloc de treball : Dinamitzador/a juvenil de suport.
De conformitat amb les bases de la convocatòria i amb l’article 78 del Reglament del personal
al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i de l’article
21.1.g), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local,
RESOLC:
Primer- Aprovar provisionalment o definitivament en el cas que no es presentés cap
reclamació, la llista d’aspirants admesos i exclosos per participar en el procés selectiu per
proveir un lloc de treball de Dinamitzador/a juvenil de suport.
RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS
Admesos
REG.ENTR.
E2019002929
E2019003116

DNI
...858Z
...359Q

COMPLIMENT
DELS REQUISITS
SI
SI

Exclosos

REG.ENTR.
E2019003116

DNI
…900M

COMPL.
REQUISITS
NO

OBSERVACIONS
NO DISPOSA DE LA FORMACIÓ EXIGIDA BASE 2A

Segon.- Publicar la relació provisional d’admesos i exclosos a la web municipal
(www.torrelles.cat) i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, als efectes que durant el termini
de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci a la web municipal,
els aspirants exclosos puguin formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat

la seva exclusió. Transcorregut aquest termini, en el cas que hi hagin reclamacions, es
publicarà la relació definitiva dels aspirants admesos i exclosos.
Tercer.- Aprovar provisionalment o definitivament en el cas que no es presentés cap
reclamació la llista veremada de les puntuacions de mèrits i valoració dels criteris socials i
personals dels aspirants per participar en el procés selectiu per proveir un lloc de treball de
Dinamitzador/a Juvenil de suport.
VALORACIÓ PROVISIONAL DE MÈRITS I CRITERIS SOCIALS

REG.ENTR.
E2019002929
E2019003116

DNI
…858Z
…359Q

MÈRITS
Experiència
Formació
Professional
0
0
0
0

VALORACIÓ
GLOBAL
0
0

Quart.- Publicar la llista veremada provisional de les puntuacions de mèrits i valoració dels
criteris socials i personals, als efectes que durant el termini de dos dies hàbils, a comptar de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci a la web municipal, els aspirants puguin formular
reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat una errada en la valoració dels
mateixos. Transcorregut aquest termini, en el cas que hi hagin reclamacions, es publicarà la
llista veremada definitiva de les puntuacions de mèrits i criteris socials i personals.
Cinquè- Una vegada considerada definitiva la llista veremada de les puntuacions amb mèrits,
passaran a la fase d’entrevista els aspirants que han estat admesos. Seran convocats per via
telefònica.
Datat i signat digitalment

