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Projecte Brigada Jove 2016
Règim interior - Recursos Humans
2016 / 1601
1-6-2
Aprovació de la llista de persones admeses i excloses, sorteig i assignació de places

Antecedents
1.- En data 2 de juny de 2016, per DA 2016/714, es van aprovar les Bases reguladores del procés de
selecció per a la contractació temporal de joves en el marc del Projecte Brigada Jove 2016 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 6 al 13 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 2016.
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. 2016/253, de data 17 de març de 2016,

DECRETO
Primer.- Aprovar el llistat definitiu de persones admeses i excloses en aquest procés de selecció:
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CPISR-1 C
Marta Portella
Nogué

CPISR-1 C
Josep Llorens
Muñoz
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Ocupació: Auxiliar administratiu
Persones admeses

DNI
45830619Z
45962507C
77623090E
45829825W
43459374T
77623049G
77621582D
77624686P
48109973E
77624823F
77623541J
X9304137Q
45964125M
77634088A
53831165X
20576677A
46257694W
77619144D
77633054G

Persones excloses

Núm. assignat
6775
6661
6667
6793
6790
6802
6816
6817
6858
6890
6898
6877
6921
6929
6932
6924
6922
6914
6915

Cap

Ocupació: Brigada d’obres
Persones admeses

DNI
41544039J
45549774E
77622581L
45962057F
77621092W
77604471X
45963282J
77623806W
77622640D
77623672Y
47443251R
39971649H

Persones excloses

Núm. assignat
6757
6767
6772
6664
6630
6801
6855
6865
6866
6873
6878
6940

Cap
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Ocupació: Auxiliar Informàtica
Persones admeses

DNI
77622564W
41009266J

Persones excloses

Núm. assignat
6765
6883

Cap

Segon.- Atès que no ha resultat exclosa cap persona participant en el procés selectiu, aquesta llista
esdevé definitiva.
Tercer.- El sorteig es durà a terme el dia 22 de juny de 2016, a les 10 hores, a l’Àrea d’Ocupació de
l’Ajuntament de Tordera (c. Camí Ral, 174) i tindrà caràcter públic. En l’execució del sorteig es
seleccionaran 2 suplents per ocupació ofertada (auxiliar administratiu, auxiliar informàtica i brigada
d’obres), pel supòsit que algun titular renunciï o obtingui més d’una ocupació i 2 suplents de reserva per
garantir que la plaça no quedi deserta.
Quart.- Un cop finalitzat aquest procés s’indicarà als seleccionats les dates de formació obligatòria i
s’iniciarà el procés de contractació.
Cinquè.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent consignada al Pressupost de l’exercici 2016.
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 disposen els articles 1156 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, 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 en el transcurs d’un mes a comptar de l’endemà
de la seva presentació no se us n’ha notificat la resolució. El termini d’interposició del recurs contenciós
administratiu serà, només en aquest supòsit, de sis mesos, a comptar de l’endemà de la data en què
s’entengui produïda la desestimació presumpta del primer.
Setè.- Notificar el present acord a les persones interessades, als efectes oportuns.
Tordera, a 20 de juny de 2016
Ho disposo,
El 1r tinent d’alcalde
per delegació (DA 2016/253),

En dóna fe,
La secretària,

Josep Llorens Muñoz

Marta Portella Nogué
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