
 

 

Plaça Sant Sebastià,1 - 08180 - MOIÀ – Tel 938300000 – Fax 938301325 - ajuntament@moia.cat 

 

DECRET D'ALCALDIA NÚM.  338/2016  DE 15 DE NOVEMBRE 
 
ASSUMPTE: LLISTAT D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS I LLISTAT 

D’ASPIRANTS SELECCIONATS PER LA CONTRACTACIÓ DE JOVES EN 
PRÀCTIQUES DINS EL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA 

 
Vista la subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de persones 
joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, convocatòria 2016, 

del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, resolució TSF/1911/2016, d’1 d’agost, i 
l’ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost. 

 
Vistes les bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu, aprovades pel 
decret 322/2016 de 7 de novembre, en les que s’oferien cinc llocs de treball: 

 
- 2 places de guia turístic i catalogació. 

- 1 Administratiu/va o Aux. Administratiu Àrea de Govern 

- 1 Tècnic/a o auxiliar tècnic/a Àrea de Territori 
- 1 Tècnic/a o auxiliar tècnic/a en Sistemes d’informació i comunicació 

 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en la 
convocatòria urgent per a l’oferta de treball “Joves en pràctiques” dins el 

programa de Garantia Juvenil a Catalunya, convocatòria de 2016, del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, resolució TSF/1911/2016 d’1 d’agost i l’ordre 

TSF/213/2016, d’1 d’agost. 
 

Atès allò que disposa la legislació de funció pública vigent en matèria de selecció 
de personal laboral temporal. 

 
Per l’exposat anteriorment, en exercici de les competències atribuïdes a aquesta 

alcaldia-presidència, per la legislació de règim local vigent, en matèria de 
contractació de personal,  

RESOLC 

 
PRIMER.- ESTABLIR la llista d’admesos i exclosos, que ja ha estat comunicada 

telefònicament als aspirants: 
 
Places de guia turístic i catalogació 

 
 

Aspirants admesos 
77749188B 

41009591Q 

39387237J 

39395516N 
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Aspirants exclosos Motiu exclusió 
41015366H No estar en possessió del carnet de conduir B1 

77746257R No compliment inscripció PGJ 

 

Plaça d’administratiu o aux. Administratiu Àrea de Govern 
 
No hi ha aspirants admesos, pel que la plaça queda deserta. 

 

Aspirants exclosos Motiu exclusió 
77748589X Titulació no vàlida per contractació en pràctiques d’administratiu 

53285806G Titulació no vàlida i no compliment PGJ 

39395516N Titulació no vàlida per contractació en pràctiques d’administratiu 

77746257R Titulació no vàlida i no compliment PGJ 

39387237J Titulació no vàlida i no compliment PGJ 

  

Plaça de Tècnic o auxiliar tècnic Àrea de Territori 
 
No hi ha aspirants admesos, pel que la plaça queda deserta. 

 

Aspirants exclosos Motiu exclusió 
77746257R Titulació no vàlida i no compliment PGJ 

39395516N Titulació no vàlida i no compliment PGJ 

 

Plaça de Tècnic o auxiliar tècnic en Sistemes d’informació i comunicació 

 

Aspirants admesos 
47848278K 

Aspirants exclosos 
No n’hi ha cap 

 

SEGON.- COMUNICAR l’ordre d’aspirants per ordre de puntuació una vegada 
realitzada l’entrevista i la valoració de mèrits el dia 14 de novembre de 2016: 
 

Places de guia turístic i catalogació  
 

Aspirants admesos Mèrits Entrevista Total 
77749188B 0,60 3,00 3,60 

41009591Q 2,60 3,00 5,60 

39387237J 0,50 1,50 2,00 

39395516N 1,00 2,50 3,50 

 
Plaça de Tècnic o auxiliar tècnic en Sistemes d’informació i comunicació 

 

Aspirants admesos Mèrits Entrevista Total 
47848278K 0,00 2,50 2,50 
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TERCER.- REALITZAR la proposta de contractació als dos primers aspirants per 

ordre de puntuació de la plaça de “Guia turístic i catalogació” i a la única aspirant 
de la plaça de “Tècnic o auxiliar tècnic de sistemes d’informació i comunicació”. 
 

QUART.- DONAR COMPTE d’aquest decret al Ple de la Corporació. 
 

Així ho disposo i signo a Moià, davant la Secretària Accidental que en dóna fe a 
quinze de novembre de dos mil setze. 
 

 
Dionís Guiteras i Rubio              Davant meu   

L'Alcalde                La Secretària accidental 
                         Anna Maria Martí i Tantiñà 
 

Ref:ccj 
 

Signat digitalment 
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