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DECRET D'ALCALDIA 
 
ASSUMPTE: LLISTAT D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS DINS EL 

PROCÉS SELECTIU 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 2017, del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, resolució 
TSF/1779/2017, de 13 de juliol, i l’ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost. 

 
Vistes les bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu, aprovades pel 

decret 0435/2017 de 15 de novembre, en les que s’oferia un lloc de treball: 
 

- 1 plaça de Tècnic/a o auxiliar tècnic/a de cultura. 

 
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 2017, del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, 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: 
 

Plaça de tècnic/a o auxiliar tècnic/a de cultura 
Admesos: 
 

REGISTRE DNI 

3166 (16/11/17) 77747514Q 

3186(20/11/17) 47707889R 

3185(20/11/17) 46472954M 

3189(20/11/17) 53294311E 

3201(21/11/17) 39390503J 

3200 (21/11/17) 47171712T 

3213 (22/11/17) 53836950E 

3216 (22/11/17) 39395516N 

3217 (22/11/17) 47790771Z 

3227 (22/11/17) 39385052J 
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Exclosos: 

 

Registre Aspirants exclosos Motiu exclusió 

3202(21/11/17) X562410N No estar en possessió del carnet de 
conduir B1, ni disposar de vehicle  

3235 (23/11/17) 47179832R No disposar de vehicle 

 

Els aspirants admesos, abans de la contractació hauran de ser validats pel Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya segons resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, 

i l’ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost. 
 
TERCER.- DETERMINAR que, donat que la contractació ha de ser màxim pel dia 

30 de novembre de 2017, es trucarà telefònicament a cada aspirant admès per 
tal de convocar-lo a una entrevista de forma immediata. 

QUART.- PUBLICAR aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’ajuntament i 
mitjançant internet a la pàgina web de la corporació www.moia.cat. 
 
CINQUÈ.- DONAR COMPTE d’aquest decret al Ple de la Corporació. 

 
Així ho disposo i signo a Moià, davant el Secretari que en dóna fe a vint-i-tres de 

novembre de dos mil disset. 
 

 
Dionís Guiteras i Rubio              Davant meu   
L'Alcalde                El Secretari   

                          Miquel Colom i Canal 
 

Ref:ccj 
 
Signat digitalment 
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