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DOCUMENT

1.- TCAT P DÍDAC MANRESA MOLINS (Alcalde), 28/06/2021 11:12

ANUNCI
Sobre l’aprovació definitiva del llistat de persones admeses i excloses al procés selectiu de Brigada
Jove i convocatòria del sorteig d’adjudicació de places.
Exp.- X2021001051
Per Decret d’Alcaldia 2021DECR000507, de 28 de juny, en referència al procés selectiu de Brigada
Jove, s’ha aprovat, entre d’altres:
- Aprovar definitivament la llista d’aspirants admeses i excloses al procés de contractació laboral
temporal de joves per a la Brigada Jove 2021 següent
RE
E2021002336
E2021002351
E2021002417
E2021002453
E2021002528
E2021002645
E2021002661
E2021002663
E2021002675

Nom
Paula Carrillo Aira
Nora Espinar Torres
Pau Soler Arroyo
Janna Garriga Farré
Martina Fanizza Arago
Jana Robles Martinez
Bernat Boix Gual
Pol Boix Gual
Lua Paniagua Rubio

DNI
*9645*
*7526*
*0089*
*9062*
*4131*

Adm/Exc
Motiu
Admesa
Admesa
Admès
Exclosa
No resideix al municipi
Admesa
Exclosa
Manca sol·licitud formal i DNI
*8927* Admès
*8926* Admès
*2695* Admesa

- Convocar el Sorteig públic d’adjudicació de places, tal i com estableixen les bases aprovades per
Decret d’Alcaldia 2021DECR000435, de 27 de maig, el dimarts 29 de juny a les 10:00h. a la sala de
plens de la corporació.
“Els/les joves que hagin presentat la sol·licitud a l’Ajuntament de Breda hauran d’estar presents en el
moment del sorteig. En el cas que no hi siguin s’entendrà que renuncien a formar part de la Brigada
Jove, excepte que es justifiqui el motiu de l’absència.
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A efectes d’identificació, els/les aspirants hauran de concórrer al sorteig amb el DNI.”
El que es fa públic per a general coneixement.
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