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Identificació de l’expedient
Títol
Regidoria
Núm. Expedient
Codi Classificació
Assumpte

Contractació - Projecte Brigada Jove 2018
Règim interior - Recursos Humans
2018 / 1992
1-6-2
Decret llista provisional persones admeses i excloses selecció Brigada
Jove 2018

Antecedents
1.- En data 22 de maig de 2018, per DA 2018/707, es van aprovar les Bases reguladores del
procés de selecció per a la contractació temporal de joves en el marc del Projecte Brigada Jove
2018 de l’Ajuntament de Tordera i, simultàniament, d’obertura de la convocatòria.
2.-Aquestes bases es van fer públiques a través del web www.tordera.cat, essent el període de
presentació de les instàncies del dia 28 de maig a l’1 de juny, ambdós inclosos, dates en les que
es van recollir totes les sol·licituds presentades mitjançant instància a l’OAC municipal.
Fonaments de Dret
1.- Bases de selecció del personal del Projecte Brigada Jove 2018.
2.- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i
de règim local de Catalunya.
3.- Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei dels
ens locals i normativa concordant.
4.- Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’article 15 de l’Estatut
dels Treballadors en matèria de contractes de durada determinada.
5.- Reial Decret 2317/1993, de 29 de desembre, pel qual es desenvolupen els contractes en
pràctiques i d’aprenentatge i els contractes a temps parcial.
6.- Reial Decret 489/1998, de 27 de març, pel qual es desenvolupa, en matèria de Seguretat
Social, la Llei 63/1997, de 26 de desembre, en relació amb els contractes de treball a temps
parcial i es modifiquen altres aspectes del règim jurídic aplicable als treballadors a temps
parcial.
Per això, i en ús de les atribucions que em són pròpies, en virtut de delegació efectuada per
l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 2016/1625, de data 22 de desembre de 2016,
RESOLC
Primer.- Aprovar el llistat provisional de persones admeses i excloses en aquest procés de
selecció:
CPISR-1 C
MARC BRUGAT
CARRERAS

CPISR-1 C MARÇAL
VILAJELIU
TRESSERRAS
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Ocupació:

Auxiliar jardineria

Persones admeses
DNI
xxxx9071S
xxxx6841Y
xxxx3184R
xxxx9003P
xxxx2643N
xxxx3312Z
xxxx0443E
xxxx3399L
xxxx7887V
xxxx6011K

Ocupació:

Persones excloses
DNI
xxxx9700J
xxxx8813F
xxxx1215Q

Auxiliar peó manteniment

Persones admeses
CAP

Ocupació:

Persones excloses
DNI
xxxx0195G
xxxx9112T

DNI
xxxx9399B

Persones excloses
DNI
xxxx3240F

Motiu exclusió
No està inscrita a la borsa de treball

Auxiliar electricista

Persones admeses
CAP

Motiu exclusió
No està inscrita a la borsa de treball
No està inscrita a la borsa de treball

Auxiliar pintor via pública

Persones admeses

Ocupació:

Motiu exclusió
Manca acreditació formativa
No està inscrita a la borsa de treball
Té experiència laboral

Persones excloses
CAP
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Ocupació:

Auxiliar administratiu Promoció Econòmica

Persones admeses
DNI
xxxx4301Z
xxxx4913M
xxxx0287D

Persones excloses
DNI
xxxx5763Q
xxxx0619Z
xxxx3963K
xxxx3268Q
xxxx1914L
xxxx3543V

Motiu exclusió
No té la formació requerida
Té experiència laboral
No té la formació requerida
No està inscrita a la borsa de treball
No té la formació requerida
Presentat fora de termini

Segon.- Nomenar el Tribunal Qualificador, que quedarà composat de la manera següent:
PRESIDENT:
VOCALS:
SECRETARI:

Carme Lopez Rodriguez, o persona en qui delegui
M. del Mar Villegas Artous, tècnica d’Ocupació, o persona en qui delegui.
Enric Navalpotro Gonzalez, Cap de RRHH, o persona en qui delegui.

Podrà assistir un representant del personal designat per la representació sindical, que actuarà
amb veu però sense vot.
Tercer.- Disposar que les entrevistes es realitzin el dia 20 de juny de 2018 a les dependències
del departament d’Ocupació (C. Camí Ral, 174) a partir de les 10.00 hores.
Quart.- Publicar la resolució al Tauler d’Anuncis i al web municipal, i advertint que les
successives notificacions del procediment selectiu es realitzaran per mitjà del Tauler d’Anuncis
de la corporació i al web municipal.
Cinquè.- Contra la llista provisional de persones admeses i excloses es podran presentar
reclamacions en el termini de CINC dies hàbils, a comptar des del següent a la publicació
d'aquest anunci en el Tauler
Sisè.- Fer constar que contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, poden
interposar-se els recursos següents:


Recurs contenciós administratiu davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu,
en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta
notificació, d’acord amb els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.



Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes
a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que
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disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i 77 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
El recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci si en el transcurs d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva presentació no s’ha notificat la seva resolució.


Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d’impugnació que es consideri
oportú.

Tordera, 5 de juny de 2018
Ho disposo
El 5è tinent d’alcalde
per delegació (DA 2016/1625)

En dóna fe
El Secretari accidental,

Marçal Vilajeliu Tresserras

Marc Brugat Carreras
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