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ANUNCI 
SOBRE CONTRACTACIÓ D’UNA DINAMITZADORA JUVENIL I CONSTITUCIÓ 

D’UNA BORSA DE TREBALL 
 
 
L’Alcaldia Presidència de l’Ajuntament de Montbrió del Camp ha dicta 
el Decret núm. 13/2017, de 20 de gener, del següent tenor literal: 
 
“L’ajuntament de Montbrió del Camp ha desenvolupat un procés 
selectiu per a la contractació i creació d’una borsa de treball per al lloc 
de treball de dinamitzador/a juvenil d’aquest ajuntament, d’acord amb 
el que disposà la Junta de Govern Local en el seu acord de data 3 de 
novembre de 2017. Aquest mateix acord aprovava les bases que el van 
regir. 
 
Per part del Tribunal Qualificador, una vegada realitzades les diferents 
fases del concurs-oposició, ha elevat a aquest alcaldia la proposta de 
contractació i de constitució de la borsa de treball:   
 

ASPIRANT DNI  VALORACIÓ FINAL 
BETSABET RAMIS FORCADES 893N 10,9 
SÍLVIA PELLEJÀ SANZ 011Z 9,45 
MONTSERRAT CANALDAS SALVADÓ 204J 9,15 
MARIA FRANCESCA TAYANT MARTÍNEZ 580L 9 
SARA BEHNCKE ALBERDI 180W 7 
RAQUEL CASTRO ALONSO 434Q 6,5 

 
Per tots l’exposat, i vista base dotzena de les que regeixen aquest 
procés selectiu,  
 
D’acord amb les facultats que em confereix la legislació de règim local 
vigent, RESOLC: 
 
PRIMER: CONTRACTAR la senyora Betsabet Ramis Forcades per a ocupar 
el lloc de treball de dinamitzadora juvenil de l’ajuntament a partir del 
dia 23 de gener de 2017, d’acord amb el següent:  
 

- Tipus de contracte: Contracte laboral d’interinitat, a temps 
parcial, amb període de prova de 3 mesos. 

- Categoria: Dinamitzador Juvenil. 
- Jornada: 50% (20 hores setmanals). 
- Salari net: 538,60 €/mes, amb 14 pagues. 
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- Horari: de dimarts a dissabte en horari de tarda, adaptat a les 
necessitats del servei, que podrà incloure, dins de l’horari ordinari, 
treballar en festius i caps de setmana. 

 
SEGON: NOTIFICAR la contractació a la persona interessada i PUBLICAR-
LA al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i a l’e-tauler municipal.  
 
TERCER: CREAR LA BORSA DE TREBALL per a cobrir qualsevol tipus de 
contingència temporal del lloc de treball amb la resta de les persones 
que han superat el procés selectiu, amb el següent ordre de prioritat: 
 
NOM I COGNOM  DNI  
SÍLVIA PELLEJÀ SANZ 011Z 
MONTSERRAT CANALDAS SALVADÓ 204J 
MARIA FRANCESCA TAYANT MARTÍNEZ 580L 
SARA BEHNCKE ALBERDI 180W 
RAQUEL CASTRO ALONSO 434Q 

 
Aquesta borsa es gestionarà d’acord amb el que determina la base 
tretzena de les que van regir el procés selectiu i la constitució d’una 
borsa de treball per al lloc de treball de dinamitzador/a juvenil. 
 
QUART: DONAR-NE compte al ple d’aquesta resolució en la propera 
sessió que se celebri.” 
 
El que es fa públic per a general coneixement. 
 
Montbrió del Camp, 24 de gener de 2017. 
 
La secretària interventora. 
 
 
 
 
 
 
 
M. Luisa Muley Sales. 
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