
 

 
 
 

 

Parc Torreblanca CL 340  Tel. 93 685 24 00 Fax 93 685 18 68 Sant Feliu de Llobregat 08980 

  
 

 
 

EDICTE 
 
 
 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat, per Decret de Presidència  núm. 229/2022 de 16 de juny, ha 
aprovat el llistat definitiu de persones admeses i excloses de la convocatòria pel procés de selecció per al 
nomenament d’1 TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE JOVENTUT, pel desenvolupament del Projecte “Oficina Jove 
del Baix Llobregat” en el marc del Contracte Programa de la Generalitat de Catalunya 2022-2025, Fitxa 42, 
així com per a la constitució d’una borsa de treball per a cobrir altres necessitats temporals de personal del 
mateix perfil i categoria professional, d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat, per Decret de Presidència núm. 212/2022 de 7 de juny, va aprovar 
la llista provisional de persones admeses i excloses, i es va publicar al BOP el dia  8 de juny de 2022 (CVE 
202210090609). 
 
La candidatura amb núm. d’identificació  **6187**,  va quedar exclosa per no haver acreditat el requisit de la 
Base segona punt d). 
 
En data 9 de juny, aquesta candidatura ha presentat mitjançant instància amb núm. de registre 
E2022004673, l’acreditació corresponent punt d) de la base segona. 
 
S’accepta l’esmena presentada per la candidatura amb núm. d’identificació **6187** corresponent al 
compliment del punt d) de la base segona. 
 
 
La llista definitiva de candidatures admeses i excloses queda tal i com a continuació es detalla: 
 
Candidatures admeses: 
 

Identificació Cognoms i Nom 

**7841** ARESTÉ LÓPEZ, SERGI 

**6187** CALLEJA BEURNIO, MARTA 

**6620B** CENTELLES LOPEZ, ALBA 

**9861** DIEZ RODRIGUEZ, DANIEL 

**6620Q** GARCIA MUÑOZ, REGINA 

**9048** MANUEL LARIOS, ORIOL 

**8709** MARTIN ALSINA, ALEXANDRA  

**6677** MILLAN NICOLAS, RAQUEL 

**4652** NOTARIO SAMOS, SELENE  

**9825** PIERA ARCH, MARC 

**9634** SANTOS TORREDEFLO, ALEX 

**9853** SOSPEDRA PARRA, AINA 

**8995** VIDAL MONGE, MIREIA 
 
 
 



Candidatura exclosa: 
 
 

Identificació Cognoms i Nom Observacions 

**6590** CIFUENTES BAJO, ENOC 
Manca acreditació requisit Base 
segona punt d) 

 
 
 
El que es fa públic perquè en tinguin coneixement i als efectes escaients. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eva M. Martínez Morales 
Presidenta 
 
Sant Feliu de Llobregat, 16 de juny de 2022. 
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