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Departament: Secretaria. Recursos humans
Identificació: Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de
Garantia Juvenil 2021. Resultats finals
Expedient: 1161/2021
L’Ajuntament de Moià ha presentat una sol·licitud de subvenció en data 10 de juny de 2021
per un import total de 33.000 euros, d’acord amb l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la
qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a
incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya i la Resolució TSF/1556/2021, d’11 de maig, per la qual s’obre
la convocatòria per a l’any 2021.
Per Resolució de data 29 de juliol de 2021, s’aprova atorgar a l’Ajuntament de Moià una
subvenció de 33.000 euros per a la contractació de 3 persones joves en pràctiques.

El 21 de setembre de 2021 es constitueix la Comissió de Valoració de l’oferta de treball d’una/a
Tècnic/a o Auxiliar Tècnic/a de Comunicació, la qual es compon de les persones següents:
-

Mireia Claramunt Humet, Tècnica Mitjana de Cultura, Esports i Joventut de
l’Ajuntament de Moià.
Lluís Clopés Solà, Auxiliar Administratiu de Secretaria de l’Ajuntament de Moià.

Excusa la seva absència Ramon Tarter Fonts, Subaltern de Cultura, Esports i Joventut de
l’Ajuntament de Moià.
A les 10.20 h del 21 de setembre, es procedeix a realitzar les entrevistes i la valoració de
mèrits a les persones aspirants que compleixen els requisits de la convocatòria i que han estat
inicialment validades pel SOC.
Els resultats de l’entrevista realitzada i la valoració de mèrits de la persona aspirant admesa i
validada inicialment pel SOC són:
Registre

DNI

Mèrits

Entrevista

Total

2021-E-RE-893

****903**

0,00

2,58

2,58

La persona exclosa del procés selectiu i el motiu d’exclusió és:
Registre

DNI

Motiu d’exclusió

2021-E-RE-880

****885**

Renúncia
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Secretari accidental
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HASH: 30d9dbf216d311d279e2c739db38fbc5

El 5 d’agost de 2021 l‘Ajuntament publica a la pàgina web i xarxes socials un anunci oferint 2
llocs de treball de Tècnic/a de Cultura o Auxiliar Tècnic/a de Cultura i 1 lloc de Tècnic/a de
Comunicació o Auxiliar Tècnic/a de Comunicació dins el Programa de Garantia Juvenil de
l’any 2021, amb data límit de presentació de sol·licituds el 5 de setembre de 2021.

Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

D’acord amb els resultats, es proposa al SOC la validació de la persona aspirant amb el núm.
de DNI ****903**.

Moià, 23 de setembre de 2021

Lluís Clopés Solà
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