
 
 

ACTA DE BAREMACIÓ DE L’ÒRGAN DE SELECCIÓ DEL PROCÉS SELECTIU 

PER LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ PER LA 

CONTRACTACIO TEMPORAL  D´UNA PERSONA JOVE PER A LA BRIGADA 

JOVE  2022  DE  L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ 

 

Acta de desenvolupament del procediment de  selecció 

 

A Molló, essent  les 12:30 del dia 14 de juny de 2022, es reuneixen a la Sala 

de Plens de l'Ajuntament  de Molló, les persones que seguidament  es 

relac ionen, per a ac tuar c om a òrgan de selec c ió de les proves del proc és 

selec tiu, mit jançant c oncurs-oposic ió, per a la c ont rac tac ió temporal d’una 

persona jove per a la brigada jove 2022 de l’Ajuntament  de Molló,  c onvocat  

per resoluc ió de l’alc aldia de data 29 d’abril de 2022, de la següent  manera: 

 

Presidenta: Emma Casals Roura. Serveis Ec onòmic s de l’Ajuntament  de Molló. 

Vocals:  

- Núria Charques Grífol. Sec retària interventora c omissionada per la 

Diputac ió de Girona a l’Ajuntament  de Molló.  

- Tània Mart ínez Castellví. Serveis Jurídic s de l’Ajuntament  de Molló.  

 

Secretària: Núria Charques Grífol. Sec retària–interventora c omissionada per 

la Diputac ió de Girona a l’Ajuntament  de Molló.  

 

Per Dec ret  d’Alcaldia es va aprovar la llista provisional de persones aspirants 

admeses i exc loses del proc és selectiu mit jançant c oncurs- oposic ió, per a la 

c ont rac tac ió temporal d’una persona jove per a la brigada jove 2022 de 

l’Ajuntament  de Molló  : 

 

Persones admeses: 

Nom i cognoms dels aspirants 

JORDI GALCERAN LLONGARRIU 

 

Persones excloses: 

 

Cap. 

 

Al no presentar-se al·legacions, la llista de persones aspirants admeses i excloses 

va quedar aprovada definitivament i es va penjar a l’etauler en data 3 de juny de 

2022: 



 
 

 

Nom i cognoms aspirants Prova de 

català 

Entrevista 

JORDI GALCERAN LLONGARRIU Exempt 14 de juny de 2022, a les 12:30 

hores, a l’Ajuntament de Molló. 

 

Persones excloses: 

 

Cap. 

 

1a Fase. Prova escrita tipus test 

 

L’òrgan de selec c ió, d’ac ord amb la base setena de les bases reguladores 

d’aquest  procediment  selectiu procedeix a la valorac ió de la prova t ipus test  

de l’aspirant .  

 

 

 

 

 

 

 

2ºFase. Entrevista 

A les 13:00 es proc edeix a realit zar l’ent revista a l’aspirant  amb el següent  

resultat : 

 

 

 

 

 

 

El resultat  del proc és selec t iu és el següent:  

 

 

És per aquest  mot iu que l’òrgan de selec c ió, a les 13:45 hores i segons la 

base vuitena  de les c itades bases reguladores proposa a l’Alc aldia 

Nom i cognoms dels aspirants  Puntuac ió  

(màxim 70 

punts ) 

TOTAL 

JORDI GALCERAN LLONGARRIU        48 48 

Nom i cognoms dels 

aspirants 

Entrevista (fins a 30 

punts) 

JORDI GALCERAN LLONGARRIU 25 

Nom i cognoms dels 

aspirants 

Prova Entrevista TOTAL 

JORDI GALCERAN 

LLONGARRIU 

48  25 73 punts 



 
 

Presidènc ia de la Corporac ió la c ontractac ió  per a ocupar el lloc de treball 

al candidat Sr. JORDI GALCERAN LLONGARRIU. 

 

 

Emma Casals Roura Núria Charques Grífol      Tània Mart ínez Castellví 

Presidenta Vocal i Sec retària          Vocal 

 

 

 

 

Document  amb signatura elec t rònic a  
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