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DECRET D’ALCALDIA

Identificació de l’expedient
Núm. d’expedient: X2021000133
Relació de fets:
De conformitat amb les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió
temporal d’una plaça de Dinamitzador/a juvenil a l’Ajuntament de Torrelles de
Llobregat, corresponent al Projecte Dinamització del Casal de joves El Club” inclòs en el
Pla Metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i l a
coproducció de serveis (APROPAMB) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Expirat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió en el procés de selecció per
proveir un lloc de treball : Dinamitzador/a Juvenil”, es fa constar que s’han presentat
un total de 12 sol·licituds.

Fonaments de dret:
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 : Dinamitzador/a Juvenil

RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS

Admesos
REGINA GARCIA MUÑOZ
MARC PIERA ARCH
JORDI MUÑOZ SOLER
RUBEN QUINZÀ BATALLA
IRINA GARCIA MALDONADO
SARA CARO GONZALEZ
VICTOR MORENO JUSTE
MARIA JOSEFA MANCEBO SAURA
ANNA ROMERO ROSELLÓ

Exclosos
RAUL JARQUE BARRERA
BERNAT SEGURA ARUS
AITANA PEREZ VILLANUEVA

Motius d'exclusió *
2
3
3

*Motius d’exclusió:
1

Manca DNI

2

Manca acreditar la titulació exigida

3

Manca acreditar el nivell de suficiència de la Llengua Catalana (C1)

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 dels/ de les aspirants per
participar en el procés selectiu per proveir un lloc de treball : Dinamitzador/a Juvenil.

Valoració de mèrits

Nom
REGINA GARCIA MUÑOZ
RAUL JARQUE BARRERA
MARC PIERA ARCH
BERNAT SEGURA ARUS
JORDI MUÑOZ SOLER
RUBEN QUINZÀ BATALLA
AITANA PEREZ VILLANUEVA
IRINA GARCIA MALDONADO
SARA CARO GONZALEZ
VICTOR MORENO JUSTE
MARIA JOSEFA MANCEBO SAURA
ANNA ROMERO ROSELLÓ

Experiència
Professional
a)
4
4
4
4
2,57
3,25
1,92
0
0
0
0
0

Formació
b)
2
1,2
1
0,2
1
0,6
0,7
0
0
0
0,8
0

Monitor
act. Lleure
c)
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0

Total
Mèrits
7
6,2
6
5,2
4,57
3,85
3,62
1
1
1
0,8
0

QUART. Publicar la llista veremada provisional de les puntuacions de mèrits 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 6 aspirants amb major puntuació de mèrits
que hagin estat admesos. Seran convocats per via telefònica.
Datat i signat digitalment

