
 

 

DECRET 
 
Procés selectiu Brigada Jove 2019 
 
Antecedents 
 
Expirat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió per a la contractació laboral 
temporal de joves per a la Brigada Jove 2019, s’ha de procedir a admetre o excloure 
els aspirants i se’ls ha de convocar al sorteig públic que resoldrà el procés selectiu per 
proveir els tres llocs de treball.  
 
De conformitat amb les bases aprovades juntament amb la convocatòria per Decret 
d’alcaldia de data 23 de maig de 2019, i en virtut de l’article 78 del Decret 214/1990, de 
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, 
i de l’article 21.1.h), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, 
 
RESOLC 
 
Primer.- Aprovar la següent relació provisional d’aspirants admesos i exclosos: 
 
RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS: 
 

Nom 
Auxiliar 

Peó 
Auxiliar 
Arxiver premonitor/a 

L. M.P   x x 

B.V.V x x   

M.C.G x x   

A.C.A x x   

M. A. T   x   

M. M. P x x   

P. S. G x x   

A. M. R x x   

K.J.S. C   x x 
 
Segon.- El sorteig es farà en presència de: 
 

Meritxell López  TAG 

Sara Bombí TAE 

Clara Romaguera  Tècnica de Joventut  

Jordi Jové Secretari 

 
Tercer.-  Considerar que en cas que no es presentin al·legacions, la llista esdevindrà 
definitiva sense necessitat de nova resolució (vegeu l’article 78 Decret 214/1990). 
 
Quart.- El sorteig tindrà lloc el dia 25 de juny de 2019, a les 10:00 hores, a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament de Breda. I es portarà a terme segons el que estableix la base 
Sisena.- Sistema de Selecció de les Bases per a la contractació laboral temporal de 
joves any 2019.  
 



 

 

És necessari estar present en el moment del sorteig i portar el DNI. En el cas que no 
s’hi sigui s’entendrà que es renuncia a formar part de la Brigada Jove, excepte que es 
justifiqui el motiu de l’absència.  
 
Cinquè.- Publicar en el WEB municipal i en el Taulell d’Edictes de l’Ajuntament, la 
llista dels aspirants admesos i exclosos i el personal municipal que assistirà al sorteig. 
 
Sisè.- Notificar al personal municipal que assistirà al sorteig la present resolució. 
 
 
Signat i datat electrònicament 
 


