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ACTA DE LA SESSIÓ DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA “TREBALL ALS BARRIS 

2019” PER A LA SELECCIÓ DELS PARTICIPANTS DEL CURS “AUXILIARS DE MANTENIMENT I 

CONVIVÈNCIA A L’ESPAI PÚBLIC” PER AL DESENVOLUPAMENT DEL “PLA D’EXECUCIÓ ANUAL 

DEL BARRI SANT MIQUEL DEL CROS” 

 

Vila d’Argentona, comarca del Maresme, dia 10 de març de 2020, es reuneixen els següents 

membres del Tribunal de l’esmentat concurs-oposició: 

 

Presidenta 

Sra. Mar Marmol Boluda, Tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Argentona. 

 

Vocal 

Sra. Miriam Borras Batlle, gestor administratiu, a Recursos Humans de l’Ajuntament de Mataró. 

 

Vocal amb funcions de secretària 

Sra. Esther Garcia-Narcué Grabulosa, Tècnica de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 

d’Argentona. 

 

En data dia 6 de març  i existint quòrum de constitució, essent les 10 h del matí la Sra. 

Presidenta declara constituït el Tribunal. 

 

SELECCIÓ DELS PARTICIPANTS DEL CURS “AUXILIARS DE MANTENIMENT I CONVIVÈNCIA A 

L’ESPAI PÚBLIC” 

  

Les membres del tribunal d’acord amb el què disposa la base Vuitena de les bases específiques 

del procés de selecció de referència ha procedit a valorar la documentació aportada per cada 

candidat en relació als requisits mínims exigits a la convocatòria.  

 

Segons la convocatòria Treball als Barris 2019, les accions del programa de Capacitació 

d’Auxiliars de manteniment i convivència a l’espai públic (Acció B1: Accions d’aprenentatge 

integrat) van adreçades a persones en situació de risc d’exclusió social amb baixa qualificació 

i/o amb dèficits formatius, com són aquelles persones que no disposen de graduat en 

Educació Secundària Obligatòria (ESO) i aquelles que malgrat l’hagin obtingut no hagin 

continuat amb els estudis post obligatoris. De la mateixa manera, les accions del Projecte 

Treball als Barris, estan adreçades a les persones residents als barris d’actuació, en aquest cas, 

al barri de Sant Miquel del Cros i totes les destinatàries finals han d’estar inscrites com a DONO 

(demandants d’ocupació no ocupats) en el moment de l’inici del curs.  

 

 

 

 

Per aquest motiu, es van demanar aquests tres requisits obligatoris per poder accedir al curs: 
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1. Estar empadronat al barri de Sant Miquel del Cros 

2. Estar inscrit a l’oficina del SOC com a DONO 

3. Estar en possessió del certificat d’escolaritat 

 

A la Base vuitena de les bases també s’estableix la següent taula per a la valoració dels 

candidats pel què fa a l’accés al curs de formació: 

 

Criteri Puntuació 

Participant actiu del Dispositiu d’Inserció Laboral del Cros i/o que 

ha acabat com a mínim dues sessions 
4  

Demandant d’ocupació no ocupat/da que actualment no rep cap 

prestació d’atur, subsidi o subvenció 
3  

Dona en situació de violència masclista amb informe de Serveis 

Socials  
4  

Persona derivada de Serveis Socials amb informe de necessitats 

socioeconòmiques  
3  

Demandant d’ocupació no ocupat/da, que cobra prestació d’atur, 

subsidi, subvenció, Renda Garantida de Ciutadania, discapacitat o 

altres tipus d’ajudes socials 

2  

Demandant d’ocupació desocupada dona 1  

Disposició d’un certificat de discapacitat 1  

Menor de 30 anys o major de 55 anys  1  

Sense titulació (com a màxim certificat d’estudis primaris/ 

Graduat escolar) 
1  

Entrevista personal 15  

PUNTACIÓ TOTAL 35  

 

 

El curs disposa de 7 places i han presentat sol·licitud per accedir-hi 8 persones segons la 

següent taula: 
 

SOL·LICITUDS PARTICIPACIÓ CONCURS:  
CURS D’AUXILIARS DE MANTENIMENT I CONVIVÈNCIA A 

L’ESPAI PÚBLIC 

             NOM I COGNOMS          DNI   REGISTRE 

1.- Eduardo Sanz Aguado 38787426L 2020/487 

2.- Zenon Salazar Jiles 50701126H 2020/591 

3.- Fco Javier Mohamed Barragan 38831579N 2020/592 

4.- Joel Jiménez Ortiz 39974557M 2020/682 

5.- Juan Carlos Maldonado Hernández 38830723F 2020/976 

6.- Maria Rico Herranz 38785792H 2020/1064 

7.- Izan Ramos Sánchez 39981812S 2020/1060 
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Un cop comprovada la documentació que acredita estar en possessió dels requisits obligatoris 

podem concloure que no és necessari valorar els candidats/es atès que totes les persones que 

han presentat instància de sol·licitud reuneixen els requisits exigits. 

 

Per tant, totes les persones que recollim al quadre exposat anteriorment poden accedir al curs 

sense necessitat de valorar els candidats/es.   

 

Arribat aquest punt, el tribunal aixeca la sessió a les 11h proposant a l’Alcaldia la inscripció al 

curs dels següents candidats amb DNI: ** ***426L, ** ***126H, ** ***579N, ** ***557M, ** 

***723F, ** ***792H, ** ***812S. 

 

I perquè així consti, aixeco la present acta, essent les 10.50 h, la qual després de llegida i 

trobada conforme, signen els membres del Tribunal davant meu, del què com a secretària del 

Tribunal certifico. 

                       

 

 

 

 

Esther Garcia-Narcué Grabulosa       Mar Mármol Boluda            Miriam Borras Batlle 

Tècnica de Promoció Econòmica       Tècnica de Recursos Humans     Gestor administratiu 
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